Aanvraagformulier vestigingsvergunning voor een nachtwinkel of
een privaat bureau voor telecommunicatie.
Algemene informatie
De vestigingsvergunning is verplicht voor alle nachtwinkels en/of private bureaus voor telecommunicatie (belwinkels) gelegen op het grondgebied van de gemeente Kalmthout.
Dit aanvraagformulier kadert in het gemeentelijk reglement op de exploitatievergunning voor
nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 23 juni 2014. Dit reglement is verkrijgbaar op het secretariaat van het
gemeentebestuur en op de website http://www.kalmthout.be/ondernemen.html
Dit formulier moet minstens 30 dagen voor de opening van de handelszaak ingediend
worden.

Gegevens exploitatie
1. Waarvoor dient u een aanvraag in?
o Nieuwe handelszaak
o Wijziging van een bestaande handelszaak
2. Wat is de bestemming?
o Nachtwinkel
o Privaat bureau voor telecommunicatie
3. Gegevens exploitatie
Naam:
Straat:
Huisnummer:
Ondernemingsnummer:

bus:

4. Netto verkoopsoppervlakte van de exploitatie:

m²

5. Wekelijkse sluitingsdag:
6. Hoedanigheid aanvrager:
o Eigenaar van het exploitatiepand.
o Eigenaar van het volledige pand waarin het exploitatiepand/de exploitatie zich bevindt.
o Huurder.
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Gegevens uitbater
1. Natuurlijke persoon
Naam:
Voornaam:
Straat:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Rijksregisternummer:

Nr/bus:
Gemeente:
GSM:

2. Rechtspersoon
Rechtsvorm
o Eenmanszaak
o BVBA
o Naamloze vennootschap (NV)
o Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)
o Andere. Specificeer:
3. Adres maatschappelijke zetel
Straat:
Postcode:

Nr/bus:
Gemeente:

Gegevens van de perso(o)nen die in feite belast zijn met de exploitatie
NB indien dit meerdere personen zijn, voegt u de gegevens van de andere verantwoordelijken toe op een apart blad.
Naam:
Voornaam:
Straat:
Telefoon:
E-mail:

Nr/bus:
GSM:

Bij te voegen bewijsstukken
o
o
o
o
o

Kopie van de identiteitskaart.
Uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen.
Kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing.
Indien nodig een kopie van de beroepskaart.
Kopie van de handelshuurovereenkomst (indien huurder van het exploitatiepand).
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Ondertekening
De exploitant of zaakvoerder
Naam:
Datum:
Handtekening

De perso(o)n(en) die in feite belast is/zijn met de exploitatie:
Naam:
Handtekening

Terug te bezorgen aan
Het ingevulde aanvraagformulier en de bijhorende bewijsstukken moeten bezorgd worden
aan het gemeentebestuur van Kalmthout t.a.v. An Loos.
Contactadres: gemeentebestuur Kalmthout
Kerkeneind 13
2920 Kalmthout
an.loos@kalmthout.be
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