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Aanvraag voor het wijzigen van de Alcoholwetvergunning, als bedoeld in artikel 30 en 30a van de 
Alcoholwet. 

 

1. Ondergetekende, ondernemer van hieronder genoemde openbare inrichting 

Naam en voornamen  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

E-mailadres  
 

 

2. Gegevens van de  openbare inrichting 

Naam van de inrichting  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

Type inrichting (restaurant, 
(eet)cafe, slijterij, buurt/clubhuis)  

E-mailadres  

KvK-nummer  
 

 

3. De wijziging Alcoholvergunning heeft betrekking op 
 

□ Het wijzigen van een lokaliteit of terras. Vul onderdeel 4 in. 
  

□ Het wijzigen van leidinggevenden. Vul onderdeel 5 in. 
 

4. Wijziging van een lokaliteit of terras 
 

Omschrijving van de bij de inrichting behorende horecalokaliteiten, terrassen en slijtlokaliteiten waarvoor de 
vergunning moet gelden:  

Situering in de inrichting en eventuele benaming  Oppervlakte in m2 

a.    

b.    

c.    
  
 

a. Plaatst u een terras bij uw horecabedrijf? □ Ja □ Nee 
 

 Indien ja, het terras is geplaatst op □ Gemeentegrond □ Eigen grond 
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b. De oppervlakte van het terras bedraagt  m²   
 

 Als u een terras plaatst, moet u hiervoor een aparte terrasvergunning aanvragen. 
 

 

5. Wijziging van leidinggevenden 
 

Nieuw op te geven leidinggevenden voor de Alcoholwetvergunning 
 

□ 

Bijgaande verklaring van een nieuwe leidinggevende werkzaam in de inrichting behorende bij Model A, is van   
toepassing. Dit hoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van het 
commerciële horecabedrijf. Voor iedere leidinggevende één bijlage-formulier invullen. 

 

□ 

Bijgaande verklaring van een nieuwe leidinggevende werkzaam in de inrichting behorende bij Model B, is van 
toepassing. Dit hoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van het 
paracommerciële horecabedrijf. Voor iedere leidinggevende één bijlage-formulier invullen. 

  

Leidinggevenden die van de Alcoholwetvergunning mogen worden verwijderd 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aldus naar waarheid ingevuld 

 
Plaats:   Datum:   

 
Handtekening aanvrager: 
 
 
 
 

  

7. Inleveren aanvraag 

 
Controleer of u het wijzigingsformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend en of de gevraagde  
bijlagen/bewijsstukken zijn bijgevoegd. 
 
Gemeente Overbetuwe  
Team Omgeving 
Postbus 11 
6660 AA  ELST 
 

8. Toe te voegen bijlagen 

  

□ Bijlage behorende bij Model A of Model B, voor iedere leidinggevende één bijlage-formulier invullen  

□ Kopie van de Verklaring van Sociale Hygiëne van iedere leidinggevende 

□ Plattegrond (schaal minimaal 1:500) van het terras met maatvoering van lengte en breedte van het terras 

  
 

 


