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Formulier ontheffing sluitingstijd sportkantines 

 
 (Artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020) 

 
Aan de burgemeester van Medemblik 
 

Gegevens van de aanvrager of gemachtigde 

Naam aanvrager: 

Woonadres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer overdag: 

E-mail: 

BSN nummer: 

Hoedanigheid aanvrager □ eigenaar  □ bestuurder  □ gemachtigde * 

(* een gemachtigde dient een schriftelijke machtiging ondertekend door de ondernemer en een 

geldig legitimatiebewijs overleggen) 

 

Gegevens van de inrichting 

Voor de inrichting (naam horecabedrijf): 

Adres inrichting: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer inrichting / bedrijf: 

 

Eenmalige ontheffing voor ondersteunende horeca (max. 8 keer per kalenderjaar) 

De aanvraag geldt voor de nacht van           ___-___- 20     op  ___-___-20 

Tot welk tijdstip (uur) wordt de ontheffing gevraagd?                        uur 

De ontheffing sluitingstijd is ter gelegenheid van:  

 
 

Eenmalige ontheffing voor ondersteunende horeca (max. 8 keer per kalenderjaar) 

De aanvraag geldt voor de nacht van           ___-___- 20     op  ___-___-20 

Tot welk tijdstip (uur) wordt de ontheffing gevraagd?                        uur 

De ontheffing sluitingstijd is ter gelegenheid van:  

 
 

Eenmalige ontheffing voor ondersteunende horeca (max. 8 keer per kalenderjaar) 

De aanvraag geldt voor de nacht van           ___-___- 20     op  ___-___-20 

Tot welk tijdstip (uur) wordt de ontheffing gevraagd?                        uur 

De ontheffing sluitingstijd is ter gelegenheid van:  
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Eenmalige ontheffing voor ondersteunende horeca (max. 8 keer per kalenderjaar) 

De aanvraag geldt voor de nacht van           ___-___- 20     op  ___-___-20 

Tot welk tijdstip (uur) wordt de ontheffing gevraagd?                        uur 

De ontheffing sluitingstijd is ter gelegenheid van:  

 
 

Eenmalige ontheffing voor ondersteunende horeca (max. 8 keer per kalenderjaar) 

De aanvraag geldt voor de nacht van           ___-___- 20     op  ___-___-20 

Tot welk tijdstip (uur) wordt de ontheffing gevraagd?                        uur 

De ontheffing sluitingstijd is ter gelegenheid van:  

 
 

Eenmalige ontheffing voor ondersteunende horeca (max. 8 keer per kalenderjaar) 

De aanvraag geldt voor de nacht van           ___-___- 20     op  ___-___-20 

Tot welk tijdstip (uur) wordt de ontheffing gevraagd?                        uur 

De ontheffing sluitingstijd is ter gelegenheid van:  

 
 

Eenmalige ontheffing voor ondersteunende horeca (max. 8 keer per kalenderjaar) 

De aanvraag geldt voor de nacht van           ___-___- 20     op  ___-___-20 

Tot welk tijdstip (uur) wordt de ontheffing gevraagd?                        uur 

De ontheffing sluitingstijd is ter gelegenheid van:  

 
 

Eenmalige ontheffing voor ondersteunende horeca (max. 8 keer per kalenderjaar) 

De aanvraag geldt voor de nacht van           ___-___- 20     op  ___-___-20 

Tot welk tijdstip (uur) wordt de ontheffing gevraagd?                        uur 

De ontheffing sluitingstijd is ter gelegenheid van:  

 
Alléén volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. 
 
 

Plaats:    _____________________________________________ 

Datum:    _____________________________________________ 

Handtekening aanvrager: _____________________________________________  

 

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u adresseren aan de gemeente Medemblik,  

Postbus  45, 1687 ZG Wognum. 


