
 

 

 

Retourneren aan: 

Gemeente Almere 

Afdeling Vergunningen, 

Toezicht & Handhaving 

Postbus 200 

1300 AE  ALMERE                

 

 

FORMULIER als bedoeld in art.30 van de drank-  en horecawet voor het melden van een bouwkundige of 

technische wijziging van de inrichting waarvoor  de drank-  en horecavergunning geldt. Zie voor nadere 

uitleg de toelichting bij dit formulier. 

 

Vergunninghouder 

Naam melder :   

Correspondentieadres :   

Postcode en woonplaats :   

Telefoonnummer :   Fax   E- mail   

 

Inrichting waarvoor de melding geldt  

Naam van de inrichting :   

Adres van de inrichting :   

Postcode en plaats :   

Kenmerk huidige vergunning :    

 

 Aard van bouwkundige/technische wijziging(en), svp hieronder duidelijk vermelden: 

 

 

 

 

  

 
U wordt verzocht om de  volgende informatie te voegen bij de melding (indien van toepassing) 

 
1. Een tekening met een minimale schaal van 1:100, waarop aangegeven de plattegrond(en) van de inrichting. 
2. Op deze tekening moet worden aangegeven welk gedeelte van inrichting bestemd is voor bezoekers per ruimte 

(lokaliteit) en de oppervlakte in m2 per lokaliteit.  
3. Een voorstel op welke wijze de lokaliteit wordt geventileerd. U dient aan te geven wat de capaciteit is van de 

mechanische afvoervoorziening en de plaats van de afzuig ventielen in de lokaliteit. Daarnaast dient u aan te 
geven op welke wijze er gezorgd zal worden voor voldoende luchttoevoer en wat de capaciteit is van deze 
luchttoevoer (mechanisch of middels natuurlijke toevoer). Als u deze gegevens niet meer kunt achterhalen of bij 
twijfel dient u een ondertekende verklaring en een inmeetrapport in te dienen opgesteld door een daartoe 
gespecialiseerd bedrijf. 

 

 

De vergunninghouder verklaart hierbij het gehele formulier naar waarheid te hebben ingevuld  

 

d.d.   

 

 

Naam: Handtekening: 



 

Leges 

Voor het in behandeling nemen van uw melding wijziging inrichting bent u leges verschuldigd. Voor 

meer informatie verwijzen wij u naar de Legesverordening Almere op www.overheid.nl. Mocht u nog 

vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Gemeente Almere, Stafdienst Bedrijfsvoering, afdeling 

Financieel Beheer. 

 

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 Drank-  en Horecawet behoort het terras ook tot de inrichting. Voor (oppervlakte) 

wijzigingen van een terras geldt evenwel een apart melding formulier. Zowel de terrasvergunning als de 

drank-  en horecavergunning worden in dit geval zonder legeskosten aangepast. 

 

 

 

 

http://www.overheid.nl/

