
       Vak bestemd voor de administratie 
       Dossiernummer: ………………………. 
       Aanvraagdatum: ………………………. 
 
 

Aanvraagformulier vergunning tot het verkopen, 
verstrekken of schenken van gegiste en/of sterke dranken 

 
Aanvraag voor het schenken van: 

Gegiste dranken (minder dan 22° alcohol, vb. bieren, wijnen, …)   ja       nee 
 

Sterke dranken (meer dan 22° alcohol, vb. whisky, cognac, …)    ja       nee 
 

Gegevens met betrekking tot de exploitatie 

  horeca       andere 
 

Specificeer …………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Contactgegevens van de exploitatie: 

naam 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

straat         huisnummer  bus 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode ………………………………gemeente ……………………………………………………………. 

telefoonnummer/gsm ……………………………………………………………fax …………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………… 

Indien van toepassing 
Ondernemingsnummer: …………………………………………………………………….. 

Kansspelen      ja       nee 

 

Eigendom exploitatie 

Eigenaar exploitatiepand    ja       nee 

Eigenaar volledig pand *    ja       nee 
* eigenaar van het volledige pand waarin het exploitatiepand / de exploitatie zich bevindt 

 

Huurcontract     ja       nee 
 
In geval van huurcontract, vermeld gegevens eigenaar pand. 

naam 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

straat         huisnummer  bus 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode ………………………………gemeente ……………………………………………………………. 

telefoonnummer/gsm ……………………………………………………………fax …………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



Rechtsvorm:   eenmanszaak       bvba       nv     vzw     feitelijke vereniging       andere 

 
Specificeer andere ……….………………………………………….………………………………………... 

Gegevens verantwoordelijke exploitatie 

naam         voornaam 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

geboortedatum        geboorteplaats 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

rijksregisternummer        nationaliteit 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

straat         huisnummer  bus 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode ………………………………gemeente ……………………………………………………………. 

telefoonnummer/gsm ……………………………………………………………fax …………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………… 

Gegevens rechtspersoon verantwoordelijk voor exploitatie (= exploitant) 

naam         voornaam 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

adres maatschappelijke zetel 

straat         huisnummer  bus 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

postcode        gemeente 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

oprichtingsdatum 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Bij aanvraag in te dienen documenten 

1) (kopie) identiteitskaart 

2) Uittreksel uit de Kruispuntbak Ondernemingen (KBO) 

3) Indien vennootschap: kopie publicatie actuele statuten in het Belgisch Staatsblad 

4) Indien huurder: kopie geldende handelshuurovereenkomst of bewijs van eigendom 

5) Moraliteitsattest max. 3 maanden geldig 

6) Plan van horecazaak met alle afmetingen (hoogte & opp) waarop de aanvraag betrekking heeft 

7) Kopie van geldend attest objectieve aansprakelijkheid 

8) Geldige keuringsattesten van elektriciteit – verwarming door erkend orgaan 

 

Verklaring 

De exploitant verklaart met de ondertekening van de aanvraag dat het pand waarop de aanvraag 

betrekking heeft voldoet aan de eisen inzake hygiëne zoals bedoeld in art. 5 en 6 van de 

wetsbepalingen inzake slijterijen en gegiste dranken, samengesteld op 3 april 1953. 

Ondertekening 

Naam (in drukletters)    datum    handtekening 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 


