Afdeling Plannen en Ontwikkelen
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
03 778 31 80
economie@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be

AANVRAAGFORMULIER voor premies voor ondernemers en
eigenaars van handelspanden
Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor één van de vijf onderstaande
kernversterkende maatregelen. Door dit formulier in te vullen verklaart u het reglement voor kernversterkende
premies gelezen te hebben. Dit reglement kan u vinden via www.sint-niklaas.be/ondernemen. Een beknopte
samenvatting onder de vorm van een infobrochure kan u vinden via diezelfde link.

Aanvragergegevens
Naam : ……………………………………………………………………… Voornaam : ………………………………………..
Straat : ……………………………………………………………………….. Nummer: ………………………………………...
Postcode: …………………………………. Stad/gemeente: …………………………………………………………...…….
Telefoonnummer/gsm nummer: ……………………………………………………………………………………………
Emailadres : …………………………………………………………………………………………………………………..………
Rijksregisternummer : ……………………………………………………………………………………………………………
U bent :
 Eigenaar of houder van zakelijke rechten op het pand
 Huurder van het pand
 Zaakvoerder
 Andere : ………………………………………………………………………………………………………………………
Zakelijke gegevens (indien van toepassing)
Naam van de zaak : ………………………………………………………………………………………………………..………
Rechtsvorm :  bvba  nv  eenmanszaak  vzw  andere: ………………………………………………..
Straat : ……………………………………………………………………….. Nummer: ……………………………………….….
Postcode: …………………………………. Stad/gemeente: …………………………………………………………………..
Ondernemingsnummer : ………………………………………………………………………………………………………….
Adres van het pand waarop uw premieaanvraag betrekking heeft :
Straat : ……………………………………………………………………….. Nummer: ……………………………………….….
Postcode: …………………………………. Stad/gemeente: ………………………………………………………….……….
 Leegstaand sinds : ……. / …… / ………………

Welke premie wenst u aan te vragen ?

Meerder opties zijn mogelijk, maar raadpleeg eerst de tabel voor cumuleerbaarheid in het uitgebreid
premiereglement en in de infobrochure.

 (Gevel)renovatiepremie
 Starterspremie
 Verhuispremie
 Herbestemmingspremie
 Premie wonen en/of werken boven winkels
Voor welke werken wenst u een premie aan te vragen (indien van toepassing)?
 Bouwkundige werken. Specifieer : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Werken aan nutsvoorzieningen. Specifieer: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Verfraaiingswerken. Specifieer: ……………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Andere: ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Het college van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht te beslissen welke werken er al dan niet in
aanmerking komen voor de toelage

Europees Bankrekeningnummer (IBAN) waarop de premie gestort mag worden
Naam rekeninghouder : ……………………………………………………………………………………………………..……
Rechtsvorm (indien van toepassing) :  bvba  nv  eenmanszaak  vzw  andere: ….………..
Straat : ……………………………………………………………………… Nummer: ……………………………………………
Postcode: ………………. Stad/Gemeente: ……………………………………………………………………………………
IBAN : ……………….. ……………………….. ………………………… …………………………
Bij te voegen bewijsstukken. Graag aanduiden welke stukken u toevoegt.
 het ondertekende document waaruit blijkt dat de aanvrager huurder of houder van zakelijke
rechten is op het betreffende pand
 een uitreksel uit de KBO, in het geval u ondernemer bent
 een gedetailleerde beschrijving, eventueel met foto’s of simulaties van de uit te voeren
werken (VOOR én NA) .
 Andere: ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………
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De aanvrager verklaart dat de aanvraag voor waar is en gaat akkoord met de bepalingen
opgenomen in het reglement voor het verkrijgen van één van de vijf kernversterkende premies.
Gelezen en goedgekeurd,
Datum : ………… / …………. /……………..
Naam : …………………………………………………………………………………………………………

Handtekening aanvrager

Dien dit gehandtekende aanvraagformulier zo volledig mogelijk in, samen met
de hierboven aangegeven documenten, voor de aanvang van de werken als
volgt in:
 per aangetekend schrijven aan de stad SintNiklaas, college van burgemeester en schepenen,
p/a afdeling Plannen en ontwikkelen, Grote
Markt 1, 9100 Sint-Niklaas
 persoonlijk tegen ontvangstbewijs bij de afdeling
Plannen en ontwikkelen , Grote Markt 1, 9100
Sint- Niklaas
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