WIJZIGINGSFORMULIER D
Wijziging adresgegevens exploitatievergunning/werkplaats
Dit formulier kunt u gebruiken voor het doorgeven van een wijziging van uw adresgegevens of een wijziging
van het werkplaatsadres.

1. Gegevens vergunninghouder
U heeft een exploitatievergunning. Vul hieronder de gegevens van uw bedrijf in waaraan de exploitatievergunning is verleend.

Vergunningnummer:
Naam van uw bedrijf:
KvK-nummer:
Stuur een kopie mee van een recent (<3 maanden) bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Soort onderneming:
(slechts één vakje aankruisen)

 besloten vennootschap (BV)

 commanditaire vennootschap (CV)

 naamloze vennootschap (NV)

 vennootschap onder firma (VOF)

 eenmanszaak (EZ)

 anders, namelijk:

2. Nieuwe adresgegevens
Vul hier de nieuwe adresgegevens van uw bedrijf in. Onder ‘kantooradres’ wordt het adres verstaan zoals deze vermeld staat in de registers van de Kamer
van Koophandel. Daarnaast kunt u een postadres en elektronische contactgegevens opgeven. Dit is niet verplicht, maar het bevordert een soepele
communicatie en daarmee een vlot verloop van procedures.

Kantooradres:
Postcode:

Plaats:

Land:

Telefoon:

Postadres:
Postcode:

Plaats:

Land:

Telefoon:

Contactpersoon 1:

Telefoon:

E-mail:

Fax:

Contactpersoon 2:

Telefoon:

E-mail:

Fax:
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3. Nieuw adres werkplaats
Vul hieronder het nieuwe adres van de werkplaats in.

Werkplaatsadres:
Postcode:

Plaats:

Land:

Telefoon:

Beschikbaarheid:
(slechts één vakje aankruisen)

 Ik beschik over een eigen werkplaats.
 Ik gebruik de werkplaats van een ander.
(voeg een document bij waaruit dit blijkt, zoals een huurovereenkomst)

4. Ondertekening

Naam ondertekenaar:
Functie ondertekenaar:
Datum:

Plaats:

Handtekening:

Toelichting
•

De wijziging kan alleen worden doorgegeven door of namens degene die de houder van de vergunning is.

•

De persoonsgegevens op dit formulier worden verwerkt in de administratie van de Kansspelautoriteit. Deze gegevens worden voor geen ander doel
gebruikt dan een goede uitvoering van de Wet op de kansspelen.

•

Het is niet verplicht postadressen, emailadressen, telefoonnummers en dergelijke te overleggen, maar het wordt wel aangeraden omdat ze bijdragen
aan een soepele communicatie en daarmee aan een vlotte afhandeling.

•

Dit formulier is bedoeld voor Nederlandse vergunninghouders. Neem bij een buitenlandse vergunninghouder contact op met de Kansspelautoriteit,
zodat het formulier aan de specifieke situatie van die vergunninghouder kan worden aangepast.

•

Dit aanvraagformulier moet op papier (dus niet elektronisch) worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.

Neem voor meer informatie contact op met de Kansspelautoriteit via telefoonnummer 070-302 1300 of info@kansspelautoriteit.nl.
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