Aanvraagformulier horecavergunning
In Laakdal is het openen en overnemen van een vaste horecazaak onderworpen aan een
voorafgaande vergunning verleend door het gemeentebestuur. Deze vergunning is niet overdraagbaar
aan een andere uitbater of naar een andere vestiging.

1 Gegevens exploitatie
1. Waarvoor dient u een aanvraag in?
o

Nieuwe horecazaak

o

Overname van een bestaande horecazaak zonder wijzigingen aan het exploitatiepand

o

(Overname van) een bestaande horecazaak met wijzigingen aan het exploitatiepand

2. Gegevens exploitatie
Naam horecazaak ………………………………………………………………………………
Straat ……………………………………………………………………………………………….
Huisnummer / bus ………………………………………………………………………………...
3. Oppervlakte van de verbruikszaal: …………….m²
4. Verkoop gegiste drank:

ja

nee

5. Verkoop sterke drank:

ja

nee

6. Wekelijkse sluitingsdag: ……………………………………………………………………….
7. Hoedanigheid aanvrager:
o

Eigenaar van het exploitatiepand

o

Eigenaar van het volledige pand waarin het exploitatiepand/de exploitatie zich bevindt

o

Huurder

8. Bouwjaar van het pand:………………………………………………………………………...

2 Gegevens uitbater
De uitbater is de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de horecazaak
wordt uitgebaat.
Deze gegevens zullen gebruikt worden als facturatieadres voor de retributie die verschuldigd is aan
brandweer zone Kempen.
Naam: ………………………………………………………………………………………………
Voornaam: …………………………………………………………………………………………

Straat……………………………………………Huisnummer / bus…………………………….
Postcode ……………………………………….

Gemeente……………………………………..

Telefoon…………………………………………GSM……………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………………………….
Ondernemingsnummer: …………………………………………………………………………
Rechtsvorm:
o

Eenmanszaak

o

BVBA

o

Naamloze vennootschap (NV)

o

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)

o

Andere. Specifieer: ……………………………………………………………………...

3 Gegevens van de eigenaar van het exploitatiepand
Naam: ………………………………………………………………………………………………
Voornaam: …………………………………………………………………………………………
Straat………………………………………………………Huisnummer / bus…………………
Postcode ……………………………………….

Gemeente……………………………………..

4 Bij te voegen bewijsstukken
o

Kopie van de identiteitskaart

o

Uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen

o

Uittreksel uit het strafregister 596/1

o

Plan van de horecazaak met aanduiding van de oppervlakte

o

Verzekeringsattest van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing

o

Bewijs dat bij de verkoop van voeding voldaan wordt aan de reglementaire voorwaarden voor de
volksgezondheid

Opgelet, geldige keuringsattesten van elektriciteit – gasinstallaties – noodverlichting en
brandbestrijdingsmiddelen – CV en schouwen dienen aanwezig te zijn tijdens de brandweercontrole.

5 Ondertekening
Bij ondertekening gaat men akkoord met de procedure voor horecazaken zoals omschreven in de
zonale politiecodex GLM en met de retributie zoals bepaald in het retributiereglement brandweer zone
Kempen.
De uitbater verklaart hierbij eveneens geen brandbare versieringen in de zaak te zullen aanbrengen.
Datum………………………….Handtekening…………………………………………………

6 Terug te bezorgen aan
Het ingevulde aanvraagformulier en de bijhorende bewijsstukken moeten bezorgd worden aan de
dienst lokale economie, Markt 19 te 2430 Laakdal of per mail aan economie@laakdal.be.

