Aanvraagformulier vestigingsvergunning voor een nachtwinkel

1.

Algemene informatie
De vestigingsvergunning is verplicht voor alle nachtwinkels gelegen op het grondgebied van de stad SintTruiden.
Nachtwinkels die gevestigd zijn en uitgebaat worden voor 9 december 2019 worden geacht over een
vestigingsvergunning te beschikken voor hun huidige vestigingseenheid dan wel, in geval van
herlocalisatie, voor een vestigingseenheid binnen een straal van 200 m vanaf de huidige
vestigingseenheid.
Dit aanvraagformulier kadert in het gemeentelijk reglement vestiging en uitbating nachtwinkels,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 december 2019. Dit reglement is verkrijgbaar bij de dienst
Lokale economie van de stad Sint-Truiden en op de website www.sint-truiden.be.
Dit formulier moet minstens 3 maanden voor de opening van de handelszaak ingediend worden.
Onverminderd de vestigingsvergunning blijft de uitbatingsvergunning en een
stedenbouwkundige/omgevings- vergunning vereist volgens de vigerende regelgeving.
De stad Sint-Truiden heft ook belastingen op de vestiging van nachtwinkels. Deze belasting bedraagt
éénmalig 6.000 euro.

2.

Gegevens vestiging
Naam……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Straat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Huisnummer ………………bus ………..
3800 Sint-Truiden

2.1. Netto verkoopoppervlakte van de vestiging: …………………m2
2.2. Huidige gelijkvloerse functie van het pand
o

een bestaande nachtwinkel

o

een bestaande winkel

o

een horecazaak

o

een woonhuis

o

andere: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.3. Openingsuren/sluitingsdagen
maandag: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
dinsdag: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
woensdag: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
donderdag: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
vrijdag: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
zaterdag: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
zondag: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.4. Hoedanigheid aanvrager
o

eigenaar van het exploitatiepand

o

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

o

huurder

2.5. Gegevens uitbater
o

Natuurlijke persoon
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Straat……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr/bus ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode …………………………………… Gemeente ……………………………………………………………………………
Telefoon …………………………………. GSM ………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………………………………………
Ondernemingsnummer:……………………………………………………………………………………………………………..

o

Rechtspersoon
Rechtsvorm
o

éénmanszaak

o

Besloten Vennootschap (BV)

o

Naamloze Vennootschap (NV)

o

Coöperatieve Vennootschap (CV)

o

maatschap

o

andere. Specifieer: ……………………………………………………………………………………………………....

Ondernemingsnummer:……………………………………………………………………………………………………………..
Adres maatschappelijke zetel
Straat ………………………………………………………………………………………………………………………..................
Nr/bus………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode…………………………………………… Gemeente …………………………………………………………………….

2.6. 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: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr/bus: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoon: ……………………………………………….. GSM: ……………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.

Bij te voegen bewijsstukken
o
o
o
o

plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte
indien nodig een kopie van de beroepskaart
kopie van de eigendomsakte (indien eigenaar van het exploitatiepand)
kopie van de handelshuurovereenkomst (indien huurder van het exploitatiepand)

4.

Ondertekening

de exploitant of zaakvoerder
Naam……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum………………………………

de perso(o)n(en) die in feite belast is/zijn met de exploitatie:
Naam………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum……………………………….

Terug te bezorgen aan
Het ingevulde aanvraagformulier en de bijhorende bewijsstukken moeten bezorgd worden aan de dienst Lokale
economie, Stapelstraat 100 te 3800 Sint-Truiden of digitaal aan info.economie@sint-truiden.be

