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Melding wijziging lokaliteit (artikel 30 Alcoholwet) 
Zie voor nadere uitleg de toelichting bij dit formulier. 
 
Aan de burgemeester van de gemeente Wijdemeren 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Hierbij verzoek ik u om wijziging van de lokaliteiten van de vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf / 
slijtersbedrijf:       
 
Naam:  ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vestigingsplaats:  ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kenmerk en datum van vergunning:  ……………………………………………………….. ………….. / …………. / ……………. 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Reden wijziging:  0 toevoeging van een lokaliteit 
 

0 doorhaling van een lokaliteit 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Gegevens vergunninghouder: 
 
Kamer van Koophandel:  ……………………………………………..……… 
 
Naam melder:  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
Correspondentieadres:  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail:  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer(s):  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Bijlagen: 

 
0 Een tekening met een minimale schaal van 1:100, waarop aangegeven de plattegrond(en) van de inrichting. Op deze tekening moet 

worden aangegeven welk gedeelte van inrichting bestemd is voor bezoekers per ruimte (lokaliteit) en de oppervlakte in m² per 
lokaliteit. 

      
0  Een tekening pand en/of van het terras met een minimale schaal van 1:100 overzichtsfoto’s t.a.v. aangrenzende percelen plattegrond

        
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ondertekening:  
 
Aldus naar waarheid ingevuld  ………………………………………… …………………………………………  

(Plaatsnaam)    (Datum)     
 
 
…………………………………………      …………………………………………   
(Naam vergunninghouder)       (Handtekening vergunninghouder)  
  
 
 
Toelichting: 
 
Leges 
Voor het in behandeling nemen van uw melding wijziging inrichting bent u leges verschuldigd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 
Legesverordening Wijdemeren op www.overheid.nl. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Gemeente Wijdemeren. 
 
Toelichting melding wijziging inrichting . 
Als de inrichting als gevolg van een wijziging daarvan, niet meer voldoet aan de omschrijving op de vergunning, moet de vergunninghouder dit 
binnen één maand bij de burgemeester melden. De burgemeester verstrekt, indien nog aan de ten aanzien van de inrichting gestelde eisen 
wordt voldaan, een gewijzigde vergunning die is aangepast aan de nieuwe situatie. 
Op grond van de Alcoholwet behoort het terras ook tot de inrichting.  
 
 
 
 
 
 

Checklist melding wijziging lokaliteit: 
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 Een zo volledig mogelijk ingevuld en ondertekend wijzigingsformulier (artikel 30 Alcoholwet). Als niet 
duidelijk is welke gegevens u moet vermelden, kunt u contact opnemen met de medewerker van het 
cluster Vergunningen op telefoonnummer 14 035. 
 

 Als u niet de bevoegde persoon bent om de wijziging te melden dan dient u een verklaring aan te 
leveren waarin de exploitant van het horecabedrijf u toestemming geeft om een wijziging door te 
geven voor de wijziging van de Alcoholwetvergunning. 
 

 Een bewijs van inschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 
3 maanden. 
 

 Een tekening met een minimale schaal van 1:100 van de gewijzigde inrichting. Op deze tekening 
moet worden aangegeven welk gedeelte van inrichting bestemd is voor bezoekers per ruimte 
(lokaliteit) en de oppervlakte in m² per lokaliteit. 
 

 Een tekening van het terras met een minimale schaal van 1:100 en overzichtsfoto’s t.a.v. 
aangrenzende percelen plattegrond. 
 
 
 

 


