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Meer informatie (/#?_translate=nl)

Mijn Laakdal

 (/aanmelden)

 Home (/) ● Ondernemen & Werken (/ondernemen-werken) ● Kleinhandel & horeca (/kleinhandel-horeca)
● Openingsuren en wekelijkse rustdag kleinhandel

Wij blijven onze dienstverlening op afspraak aanbieden. Maar wist je dat je heel wat akten, attesten…

Openingsuren
en ditwekelijkse
kleinhandel
online kan aanvragen? Je vindt
terug onder de A-Z rustdag
gids. “O” betekent
dat online aanvragen mogelijk
is.

De wet
bepaalt
alle handelaars
een wekelijkse rustdag
moeten
nemen. Onderniet!
wekelijkse rustdag verstaan we een
Heb
je eendat
afspraak
in het gemeentehuis,
vergeet
je mondmasker
ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren. Die begint om 5.00 u. of om 13.00 u. en eindigt op hetzelfde uur van de volgende
Heb je een afspraak maar kan je onverwachts toch niet komen, geef ons even een seintje: 013 67 01 10.
dag.

Vragenmoeten
over corona?
www.corona-virus.be
specifiek
m.b.t.u.Laakdal:
Handelaars
in normale
omstandigheden voor of
5.00
u. en na 20.00
sluiten. corona@laakdal.be.
Op vrijdag en de werkdag voor een wettelijke feestdag geldt een andere regel. Dan moet je voor 5.00 u. en na 21.00 u. sluiten. Als
de wettelijke feestdag op een maandag valt, dan wordt de verlenging tot 21.00 u. toegelaten op de zaterdag die voorafgaat.
Nachtwinkels moeten sluiten tussen 7.00 u. en 18.00 u. Private bureaus voor telecommunicatie moeten sluiten tussen 20.00 u. en
5.00 u.
De burgemeester en het schepencollege kunnen op initiatief van één of meerdere handelaars, handelend in naam van een
groepering van handelaars, afwijken van bovenstaande wetgeving. Het college kan afwijkingen van 15 dagen per jaar toestaan
voor bijzondere omstandigheden of beurzen en markten.
Afwijkingen vraag je schriftelijk of via e-mail aan bij de dienst Lokale Economie.

 Contactinformatie
Lokale economie (/lokale-economie)
Gemeentehuis
Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10

Lees

economie@laakdal.be (mailto:economie@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00

Alle informatie (/lokale-economie)
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ONTHAAL
Markt 19, 2430 Laakdal
T 013 67 01 10, info@laakdal.be
BE0216.769.066
Privacyverklaring (/privacyverklaring)
●

●

Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)

privacy@laakdal.be (mailto:privacy@laakdal.be)

