
MELDINGSFORMULIER DRANK- EN HORECAWET  
VOOR HET OPTREDEN VAN NIEUWE LEIDINGGEVENDEN 

Paracommerciële horeca (vereniging/stichting) 
( BIJLAGE BIJ MODEL B) 

 
Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend toegestuurd te worden aan: 
De Burgemeester van Haaksbergen 
T.a.v. de afdeling Vergunningen 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen 
of digitaal aan: gemeente@haaksbergen.nl  Voor nadere informatie: tel.053-573 45 67 
 

Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting 
 

1. Deze verklaring behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de 
uitoefening van het paracommerciële horecabedrijf (vereniging/stichting) 
 

2. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt: 
a. Naam    : …………………………………………………………………………. 
b. Straatnaam en huisnummer : …………………………………………………………………………. 
c. Postcode en plaatsnaam  : …………………………………………………………………………. 
d. E-mailadres   : …………………………………………………………………………. 
e. Kvk-nummer of vestigingsnummer: ……………………………………………………………………. 

 
3. Persoonlijke gegevens ((nieuwe) leidinggevende): 

a. Naam  en voornamen  : ………………………………………………………………… 
b. Straatnaam en huisnummer : ………………………………………………………………… 
c. Postcode en plaatsnaam  : ………………………………………………………………… 
d. Telefoonnummer   : ………………………………………………………………… 
e. Geboortedatum   : ………………………………………………………………… 
f. Geboorteplaats   : …………………………………………………………………. 

 
Beschikking over een verklaring sociale hygiëne? 
□ Ja      □ Nee 

 
4. Gedurende welke dagen per week en gedurende welke uren op die dagen gaat u 

werkzaamheden voor het paracommerciële horeca bedrijf verrichten? 
Maandag van: ……………………………… tot: ……………………………………………. uur 
Dinsdag van: ……………………………… tot: ……………………………………………. uur 
Woensdag van: ……………………………… tot: ……………………………………………. uur 
Donderdag van: ……………………………… tot: ……………………………………………. uur 
Vrijdag  van: ……………………………… tot: ……………………………………………. uur 
Zaterdag van: ……………………………… tot: ……………………………………………. uur 
Zondag  van: ……………………………… tot: ……………………………………………. uur 

 
5. Ik ben: 

□ lid 
□ geen lid 
□ bestuurslid, functie………………………………………………………………………………………………………………. 
□ geen bestuurslid van de paracommerciële rechtspersoon 

mailto:gemeente@haaksbergen.nl


NB: 
- Het niet volledig invullen van deze verklaring kan aanleiding geven tot de conclusie, dat u 

niet als leidinggevende werkzaam zal zijn. 
- Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens is een overtreding. Nadrukkelijk wordt 

er op gewezen, dat de Economische Controle dienst of de politie bevoegd is de juistheid van 
de verstrekte gegevens te controleren. 

- Volgens artikel 31, lid 1 van de Drank- en Horecawet wordt de vergunning ingetrokken, 
indien de te harer verkrijging verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat 
op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de 
juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
 
 
…………………………………….. ……………………………………. …………………………………………………………. 
(plaatsnaam)   (datum)   (handtekening aanvrager (s)) 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor akkoord werkgever: 
 
 
 
…………………………………….. ……………………………………. …………………………………………………………. 
(plaatsnaam)   (datum)   (handtekening aanvrager (s)) 

 
 


