Aanvraagformulier machtiging ambulante activiteit.

Gegevens van de uitbater (=persoon) verantwoordelijk voor het kraam:
Naam:

……………………………………………………………………..…

Rijksregisternummer:

……………………………………………………………………..…

Contactgegevens uitbater:

straat:
huisnummer/bus:
……………………………………………………………………..…
postcode:
gemeente:
……………………………………………………………………..…
telefoonnummer/gsm:
………………………………………………………………………..
emailadres
……………………………..…………………………………………

Gegevens rechtspersoon verantwoordelijk voor exploitatie (=exploitant):
Ondernemingsnummer:

……………………………………………………………………….

Naam van de onderneming:

……………………………………………………………………….

Adres maatschappelijke zetel

straat:

huisnummer/bus

………………………………………………………………………
postcode:

gemeente:

……………………………………………………………………….
Datum oprichting:

……………………………………………………………………….

Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 778 30 00 – info@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be

Gegevens met betrekking tot de gewenste standplaats:
Type domein

Adres van de standplaats:

 Openbaar domein
 Privaat domein

straat:
huisnummer/bus:
…………………………………………………………………………
postcode:
gemeente:
…………………………………………………………………………

Omschrijving standplaats:
Bv. op de parking van winkel X

…………………………………………………………………………
…………...……….………………………………………………..….
…………………………………………………………………..…….

Grootte van het kraam:

lengte (m) x breedte (m) = oppervlakte (m²)
…………………………………………………………………………

Gewenste dagen/uren:
Bv. dinsdag van 10u tot 18u

…………………………………………………………………………
…………...……….………………………………………………..….
…………………………………………………………………..…….

Gewenste periode:
Bv. 6 maanden, startende vanaf dd/mm/jjjj

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…….

Aard van aangeboden producten:

 textiel
 voeding
 diverse
 andere

Korte omschrijving producten:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Indien privaat domein:
U bent eigenaar van het domein:

 ja

In geval u geen eigenaar bent, vermeld
de gegevens van de eigenaar

naam:
voornaam:
……………………………………………………….……….…….

 nee

straat:
huisnummer/bus:
………………………………………………………….…………..
postcode:
gemeente:
……………………………………………………………………
mailadres:
………………………………………………………………………
telefoonnummer/gsm:
………………………………………………………………………

Opgelet: Indien u uw kraam op privaat domein van derden wenst uit te baten heeft u, naast
toestemming van de stad, ook schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van de locatie.
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Bij de aanvraag in te dienen documenten:
1)
2)
3)
4)

Duidelijk inplantingsplan van het kraam op de gewenste locatie.
Indien privaat domein: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de locatie.
Kopie identiteitskaart van de uitbater verantwoordelijk voor het kraam
Kopie van de leurderskaart van de. verantwoordelijke uitbater van het kraam
Opgelet: elke verkoper in het kraam moet in het bezit zijn van een leurderskaart.
Een leurderskaar kan je aanvragen bij een erkend ondernemersloket.

Ondertekening:
Naam (in drukletters)

……………………………………………………………………..

Datum

……………………………………………………………………..

Handtekening

……………………………………………………………………..

Bezorg ons het formulier
Bezorg het ingevulde en ondertekende formulier samen met de nodige documenten aan het team
economie:
Per mail:
economie@sint-niklaas.be

Per post:
Stad Sint-Niklaas
t.a.v. team economie (PLO)

Enkel wanneer we een volledige aanvraag met nodige bijlagen ontvangen, kunnen we jouw
aanvraag in behandeling nemen. De aanvraag moet ten minste 30 dagen voor de gewenste
openingsdatum ingediend worden.
Voor bijkomende informatie of hulp bij het invullen van dit formulier kan je steeds terecht bij team
economie via mail naar economie@sint-niklaas.be of telefonisch op het nummer 03 778 31 80.

Meer informatie voor ondernemers vindt u op www.ondernemeninsintniklaas.be.
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