
 
 

 
 

 
AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN UITBATINGSVERGUNNING VOOR 
EEN BELWINKEL, OF NACHTWINKEL1 

 
 

VAK I - BESTEMD VOOR ADMINISTRATIE 

 
Dossiernummer: 
Aanvraagdatum: 

 Eerste aanvraag 
 Hernieuwing 

 

 
 

VAK II – SOORT VESTIGINGSEENHEID 

 

 
 belwinkel2 

 nachtwinkel3 

 

 

                                                
1 Dit aanvraagformulier is opgesteld in uitvoering van het politiereglement op bel- en nachtwinkels van de stad 

Sint-Niklaas van 21 december 2012. 
Dit formulier moet verplicht ingevuld worden voorafgaand aan elke uitbating van een bel- of nachtwinkel op het 
grondgebied van de stad.  
2 Met “belwinkel” wordt bedoeld: de omschrijving van een “privaat bureau voor telecommunicatie” 
zoals bedoeld in de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 

dienstverlening. 
3 Met “nachtwinkel” wordt bedoeld: de omschrijving zoals opgenomen in de wet van 10 november 
2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. 

 



 
 

 

VAK III – GEGEVENS VESTIGINGSEENHEID 
 

 
Naam vestigingseenheid:…………………………………………………………………………………………………………….  

Adres maatschappelijke zetel vestigingseenheid: 
Straat: …………………………………………………………… Huisnr: ……………………   Busnr: …………………….. 

Postcode: ……………………………………………………… Gemeente: ………………………………………………….. 

Oprichtingsdatum: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ondernemingsnummer: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

VAK IV – GEGEVENS ZAAKVOERDER 
 

 
Naam: …………………………………………………………… Voornaam: ………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………  Geboorteplaats: ………………………………………….  

Rijksregisternr: ……………………………………………….. Nationaliteit: ………………………………………………. 
Straat: …………………………………………………………… Huisnr: ……………………   Busnr: ……………………. 

Postcode: ……………………………………………………….. Gemeente: …………………………………………………. 
Telefoonnr/gsm-nr: …………………………………………. Faxnr: ………………………………………………………… 

 

 

 

VAK V – GEGEVENS HANDELSPAND 
 

 
Ligging handelspand:………………………………………………………………………………………………………………. 

Straat: …………………………………………………………… Huisnr: …………………  Busnr: ………………….. 

Postcode: ……………………………………………………… Gemeente: …………………………………………….. 
Kadastrale gegevens:………………………………………………………………………………………………………………… 

Eigenaar handelspand: 
 ja 

 neen 

 
Huurcontract: 

 ja 
 neen 

 

Ingeval van huurcontract, vermeld gegevens eigenaar handelspand 
 

Naam: …………………………………………………………… Voornaam: ……………………………………………… 
Straat: …………………………………………………………… Huisnr: ……………………   Busnr: ………………… 

Postcode: ……………………………………………………… Gemeente: ……………………………………………… 
Telefoonnr/gsm-nr: ……………………………………… Faxnr: ……………………………………………………… 

 

Startdatum uitbating op dit adres:……………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

VAK VI – BIJLAGEN 
 

 
Opgelet: uw aanvraag kan slechts worden verwerkt als alle bijlagen in ons bezit zijn ! 

 
Plan of schets op schaal van het handelspand: 

 ja 

 neen 

 

 

VAK VII – ONTVANGSTBEWIJS AFSCHRIFT POLITIEREGLEMENT 
 

 
De heer/mevrouw 

 
Naam: …………………………………………………………… Voornaam: ……………………………………………… 

Straat: …………………………………………………………… Huisnr: ……………………   Busnr: ………………… 

Postcode: ……………………………………………………… Gemeente: ……………………………………………… 
  

bevestigt te hebben ontvangen een uittreksel van: 
 het politiereglement op bel- en nachtwinkels van 21 december 2012 

 het belastingreglement op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie van 19 

december 2013 

 

 

 

VAK VIII – DATUM AANVRAAG - HANDTEKENING 
 

 
Naam en voornaam (in drukletters): ………………………………………………………………………………… 
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ondergetekende bevestigt dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld 
 

Naam en handtekening 

 
………………………………………………………… 

 

 

 

 

Bezorg dit formulier aan de dienst economie, stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas,  
tel. 03 778 31 80,  

 
Dit formulier kan u ook downloaden via de website van de stad Sint-Niklaas  

www.sint-niklaas.be. 

 
Voor bijkomende informatie en/of hulp bij het invullen van het formulier kan u terecht bij de dienst 

economie, stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Een afspraak kan u aanvragen via 03 778 31 80 

http://www.sint-niklaas.be/

