
 

Aanvraag 
voor een vestigingsvergunning voor een nachtwinkel of 
privaat bureau voor telecommunicatie 

[ Kruis in onderstaande vakjes steeds aan wat van toepassing is ] 

DE EXPLOITATIE 

De aanvraag is voor: 

 Nieuwe handelszaak  

 Wijziging van een bestaande handelszaak 

De bestemming: 

 Nachtwinkel 

 Privaat bureau voor telecommunicatie 

GEGEVENS VAN DE EXPLOITATIE 

Naam van de zaak:……………………………………………………………………………………………….. 

 eenmanszaak  BVBA  NV  andere:……………….. 

Ondernemingsnummer:  BE _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ 

Adres van de handelszaak: 

straat: ...………………………………………………………………………………………………………. 
  2970 Schilde 
telefoon …………………………………………………………………………………………………………. 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………. 

netto oppervlakte van de exploitatie:  ……………m2 

GEGEVENS VAN DE EIGENAAR VAN DE EXPLOITATIE 

Vul hier de persoonlijke gegevens in: 

voornaam …………………………………………………………………………………………………………. 
naam  …………………………………………………………………………………………………………. 
straat  en nr. …………………………………………………………………………………………………………. 
postcode …………………………    gemeente   ……..………………………………………………………. 
telefoon ……………………………        GSM   ……..………………………………………………………. 
e-mail …………………….@................................................................................................................ 
nationalteit    

geboortedatum (dd/mm/jjjj) _ _ / _ _ / _ _ _ _ , geboorteplaats ……………………..land …………………… 

 Belg  Andere:……………………………………………………… 



 

GEGEVENS VAN DE RECHTSPERSOON – EIGENAAR VAN DE EXPLOITATIE 

Naam van de rechtspersoon …………….…………………………………………………………………. 
Adres van de maatschappelijke zetel: 
straat en nr. …………………………………………………………………………………………………………. 
postcode …………………………    gemeente   ……..………………………………………………………. 

rechtsvorm: 

 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA 
 Naamloze vennootschap NV 
 Vennootschap onder Firma VOF 
 Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA) 
 Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte en hoofdelijke 

Aansprakelijkheid (CVOA) 
 
oprichtingsdatum  (dd/mm/jjjj) _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

GEGEVENS VAN DE FEITELIJKE ZAAKVOERDER 

Vul hier de persoonlijke gegevens van de persoon die in de zaak instaat voor de feitelijke exploitatie. 
Indien het om meerdere personen gaat, voeg dan de gegevens van de andere personen toe op een apart blad 

voornaam …………………………………………………………………………………………………………. 
naam  …………………………………………………………………………………………………………. 
straat en nr. …………………………………………………………………………………………………………. 
postcode …………………………    gemeente   ……..………………………………………………………. 
telefoon ……………………………        GSM   ……..………………………………………………………. 
e-mail …………………….@................................................................................................................ 
nationalteit    

geboortedatum (dd/mm/jjjj) _ _ / _ _ / _ _ _ _ , geboorteplaats ……………………..land …………………… 

BIJ TE VOEGEN BEWIJSSTUKKEN 

 Kopie van de identiteitskaart 
 Een uittreksel van de kruispuntbank van de ondernemingen 
 Een plan van de handelszaak met aanduiding oppervlakte 
 Kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing 
 kopie van de beroepskaart indien de uitbater niet over de Belgische nationaliteit beschikt 
 3 kleurenfoto’s van het volledige vooraanzicht van het betrokken pand. De foto’s worden 

genomen uit linker- en rechterhoek en in het midden  
 Moraliteitsattest van de eigenaar en van de feitelijke zaakvoerder 

 

ONDERTEKENING 

Datum (dd/mm/jjjj) _ _ / _ _ / _ _ _ _  

Naam en handtekening van de aanvrager: ………………………………………………………………………. 
 

 Belg  Andere:……………………………………………………… 


