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Gelet op het Vestigingsbesluit

BESLUIT:
Aan: .
Aan: ..... G.H.Rlltten

geb. .21~J2.:::-J959

Aan: .

geb ..

Aan: .

geb ..

als ondernemer(s)
te . .

van een onderneming

gevestigd

.

.Oo.r.sp.rorigweg .

nr.

74

De Cocksdo.rp., geme.enr.e TexeL

gezamenlijk
van.de

vergunning

te verlenen

van ...het; ...aannemer.sbedr.i.j.f

tot het uitoefenen

..op.h.et .....
geb.i.ed..

...bur.ge.r.Li.j.ke...enutiliteitshouw.

anders dan in een inrichting

of in rechtstreeks

verband

met de uitoefening

10

een inrichting

voor welk bedrijf

optreedt
als bedrijfsleider:
geb ..
als beheerder:
.de,...o.nde.rnerner.

geb ..

Al.kmaar

..

, de9gfebXlla.r.:::Ï,

19.90 ..

Deze vergunning vervalt:

a.
b.

Wanneer de bedrijfsuitoefening niet is aangevangen voor

.

.9. augus.t.us

.

1.9.9O'

Wanneer de bedrijfsuitoefening door de op dit bewijs van vergunning vermelde
ondememerts) gedurende
é.én .. aar
.
..........................................................................................................•
anders dan
wegens ovennaeht, ononderbroken gestaakt is geweest;

.j

c.
d.

Wanneer de in deze vergunning vermelde bedrijfsleider of beheerder deze hoedanigheid verliest;
Wanneer de in deze vergunning vermelde bedrijfsleider als zodanig gaat optreden in
een andere onderneming, tenzij dit geschiedt op grond van een voorlopige vergunning of een ontheffing;

e,

Wanneer de in deze vergunning vermelde beheerder als zodanig gaat optreden in een
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andere onderneming of in een ander dan op deze vergunning vermeld onderdeel van
de onderneming, tenzij dit geschiedt op grond van een voorlopige vergunning of een
ontheffing;
f Wanneer een verklaring van handelskennis of vakbekwaamheid, op grond waarvan
de vergunning is verleend, is ingetrokken en tegen de intrekking geen beroep meer
open staat.
Het vermelde onder c, d, e en f is niet van toepassing gedurende een faillissement.
Indien de gegevens, welke ter verkrijging van deze vergunning zijn verstrekt, zodanig
onjuist of onvolledig blijken, dat deze vergunning zou zijn geweigerd, indien bij de
beoordeling van de aanvrage de juiste omstandigheden volledi~ bekend waren geweest,
wordt deze vergunning ingevolge artikel 13 van de Vestigmgswet Bedrijven 1954
ingetrokken.
Deze vergunning moet te allen tijde ten kantore van de onderneming aanwezig zijn en
aan de met het opsporen van de overtredingen der Vestigingawet Bedrijven 1954 belaste
ambtenaren op hun verzoek ter inzage worden gegeven.
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