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aanvraag ter verkrijging van een verglJnning (art. 3, eerste Hds onder c) 
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1. 	Vergunning wordt verzocht voor het uitoefenen van de werkzaamheid bestaande in 
het anders dan bedrijfsmatig en anders dan om niet voor gebruik ter plaatse ver Niet door aan

vrager In te strekken van alcoholhoudende drank. vullen! 

2. Ondernemer(s): I 

a. naamen 
voornamen 

b. adres 

c. geboorteplaats 
en ·datum 

d. telefoon 
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3. 	Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden: 
inlichtingen
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NVOLLEDIGE GEG4!i:AN LEIDEN TOr/wEIGERING OF 
IS STRAFBAAR. 

6. Beheerder(s): I 	 11 111 

a. naamen 
voornamen 

b. 	adres 

C·. 	 geboorteplaats 
en -datum 

•..................................,.~................". .................... , ................................................•........,.. ,.............• Aldus naar waarheid ingevuld . 

(plaatsnaam) 	 (datum) 
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Stichting Jongerensociëteit 44UTOPIAn 

SECR.: 	PASTOOR WILLEMSSTRAAT 5 

ELSLOO (L.) 

Tel. (04402) 2564 b.g.g. 21 70 

Bankrelatie: Boerenleenbank - Elsloo 

no. 114198942 
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