Bijlage bij het gemeenteraadsbesluit van 18 september 2017 – vaststelling van een reglement
voor de vestiging en uitbating van nachtwinkels - afgekondigd op 24 november 2017
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2018
Aanvraagformulier vestigings- en uitbatingsvergunning
Gegevens met betrekking tot de aanvrager van de vergunning
Naam: …………………………………………………………………………………………………………..….
Straat + huisnummer + bus: …………………………………………………………………………………..…
Postcode + gemeente: …………………………………………………………….………………………..……
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………….………………..…..
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………….………
Telefoonnummer/gsm: ……………………………………………………………………………………….…..

Gegevens met betrekking tot het pand waarin de inrichting zal worden gevestigd
Straat + huisnummer: ……………………………………………………………………………………….……
Postcode + gemeente: …………………………………………………………………………………….……..
Ben je eigenaar van het uitbatingspand? (aankruisen wat past): ja/neen
Ben je eigenaar van het volledige pand? (aankruisen wat past): ja/neen
Ik heb het pand (aankruisen wat past): o in huur, o in huurkoop, o in erfpacht
Naam en adres van de eigenaar van het pand (enkel invullen indien u zelf geen eigenaar bent):
………………………………………………………………………………………………………………..……
E-mailadres + telefoonnummer van de eigenaar: ……………………………………………………..…….
Einddatum van het huur-, huurkoop- of erfpachtcontract (enkel in te vullen indien u huurder, huurkoper
of erfpachter bent van het pand) ………………………………………………………………………………
Is dit pand (of een of meerdere onderdelen ervan) momenteel bewoond (aankruisen wat past): ja/neen
Zo ja door wie (aankruisen wat past)
o door mijzelf (en mijn gezin)
o door (een) perso(o)n(en) die zal (zullen) instaan voor de uitbating van de inrichting (en zijn (hun)
gezin
o door een of meerdere personen die geen uitstaans hebben met de voorgenomen exploitatie van de
inrichting

Gegevens met betrekking tot de exploitatie
Naam waaronder de inrichting zal worden uitgebaat: ……………………………………………………..
Ondernemingsnummer: ……………………………………………………………………………………….
Adres van de maatschappelijke zetel van de uitbater: …………………………………………………….
Rechtsvorm (aankruisen wat past): o eenmanszaak, o bvba, o nv, o andere (specifieer) ……………

Gegevens met betrekking tot de perso(o)n(en) in feite belast met de exploitatie (enkel in te vullen
indien een of meerdere personen andere dan de aanvrager de inrichting feitelijk zullen uitbaten)
Persoon 1
Naam + voornaam: ……………………………………………………………………………………….…….
Rijksregisternummer: ………………………………………………………….…………………………….…
Straat + huisnummer + bus: …………………………………………………………………………………..
Postcode + gemeente: …………………………………………………………………………………………
E-mailadres + telefoonnummer/gsm: …………………………………………………………………………
Indien nog meer personen zullen worden belast met de exploitatie gelieve een afzonderlijke lijst bij te
voegen van de gevraagde gegevens

Bij aanvraag in te dienen documenten




documenten die aangeven dat u in orde bent met de vestigingsformaliteiten als ondernemer
(statuten, beroepskaart, vergunningen, …)
een bewijs dat u kunt beschikken over het pand waarvoor u een aanvraag indient
(eigendomsakte, huur(koop)contract, erfpachtakte
schriftelijke verklaring omtrent de moraliteit (aan te vragen bij het gemeentebestuur van uw
woonplaats) op naam van de aanvrager (indien de aanvrager een rechtspersoon is, verklaring
op naam van de zaakvoerder toevoegen) en op naam van de perso(o)n(en) die in feite belast
zijn met de exploitatie.
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