
 
 
 

MELDINGSFORMULIER WIJZIGEN INRICHTING (incl. terras) 
ALCOHOLWET 

 
U heeft een Alcoholvergunning (voorheen Drank en horecavergunning) en uw inrichting wijzigt. U 
wilt bijvoorbeeld een lokaliteit of terras toevoegen of verwijderen op uw vergunning. U kunt deze 
wijzigingen met dit formulier melden. Als de melding correct is ingevuld en de juiste bijlagen zijn 
toegevoegd dan ontvangt u een aangepaste Alcoholvergunning.  

1. De wijziging wordt gemeld voor de uitoefening van: 
 Horecabedrijf  naam:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Slijtersbedrijf  naam:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 Para commercieel bedrijf   naam:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

U bent voor het uitoefenen van dit bedrijf in het bezit van een geldige Alcoholvergunning  

verleend op ____-____-_______ met kenmerk: ––––––––––––––––––––––––––––––– 

2. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt: 

 

Naam inrichting/ Horecabedrijf  : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Naam vergunninghouder  : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Straatnaam en huisnummer  : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Postcode en plaatsnaam  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

E-mailadres     : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

KvK-nummer of vestigingsnummer : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

3. Beschrijven lokaliteiten en wijzigingen 
 
Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten waarvoor 
de vergunning moet gelden: 
 
a) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– met een oppervlakte van ––––––––––m² 

b) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– met een oppervlakte van ––––––––––m² 

c) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– met een oppervlakte van ––––––––––m² 

d) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– met een oppervlakte van ––––––––––m² 

e) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– met een oppervlakte van ––––––––––m² 

 
f) De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het eisen inrichtingen Alcoholwet. 

 Ja 

 Nee 
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g) Beschrijf wat u concreet gaat wijzigen: 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ondertekening 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
Naam aanvrager 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
  
(Plaatsnaam)   (datum)   (handtekening aanvrager (s)) 
 
 
–––––––––––––––––––          ––––––––––––––––                 ––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Bijlagen: 
 
 Bij deze melding dient u een plattegrond (op schaal) in te dienen waarop de wijziging van de 

inrichting verduidelijkt wordt. 
 
 Als het een wijziging betreft van de lokaliteit(en) dan dient u ook de technische informatie in 

te dienen met betrekking tot de luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie 
 
 
Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend toegestuurd te worden aan: 
 
De Burgemeester van Haaksbergen 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen 
of digitaal aan: gemeente@haaksbergen.nl  Voor nadere informatie: tel.053-573 45 67 
 


