Aanvraagformulier vergunning tot het schenken van gegiste en/of sterke
dranken.

Aanvraag voor het schenken van:
Gegiste dranken (minder dan 22° alcohol)
Bv. Bieren, Wijnen, …

 ja

 nee

Sterke dranken (meer dan 22° alcohol)
Bv. Whisky, cognac, cocktails, …

 ja

 nee

Gegevens met betrekking tot de exploitatie:
Naam van de exploitatie:
Datum geplande opening:
Aard van de exploitatie:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
 café
 snackbar
 brasserie
 restaurant
 andere, namelijk: ………………………………………….
…………………………………..….…………………………………
…………………………………………………………………………

Contactgegevens van de exploitatie:

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

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

Sluitingsdag(en)

…………………………………………………………………………

Indien van toepassing:

brouwerij:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
kansspelen:
 ja

 nee

Gegevens met betrekking tot de inrichting:
Het gaat om verbouwingen:

 ja

 nee

Het gaat om een overname:

 ja

 nee

Het gaat om een nieuwe exploitatie:

 ja

 nee

Indien ‘nee’: vorige naam van de exploitatie:
………………………………………………………………………...
Aantal toiletten:

heren: ………………………………………………………………
dames: ……………………………………………………………..
mindervaliden: …………………………………………………

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

…………………………………………………………..………………

Rijksregisternummer:

…………………………………………………………………………

Contactgegevens uitbater:

straat:
huisnummer/bus:
…………………………………………………………………………
postcode:
gemeente:
……………………………………………………………………..…
mailadres:
………………………………………………………………………
telefoonnummer/gsm:
…………………………………………………………………………
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Gegevens rechtspersoon verantwoordelijk voor exploitatie (=exploitant):
Ondernemingsnummer:

…………………………………………………………..………………

Naam van de onderneming:

…………………………………………………………………………

Adres maatschappelijke zetel:

straat:
huisnummer/bus:
…………………………………………………………………………
postcode:
gemeente:
…………………………………………………………………………
datum oprichting: ..……………………………………………

Gegevens met betrekking tot de inrichting:
U bent eigenaar van het exploitatiepand:

 ja

 nee

U bent eigenaar van het volledige pand

 ja

 nee

Huurcontract:

 ja

 nee

In geval van huurcontract, vermeld
de gegevens van de eigenaar van het pand

naam:
voornaam:
……………………………………………………….……….…….
straat:
huisnummer/bus:
………………………………………………………….…………..
postcode:
gemeente:
……………………………………………………………………
mailadres:
………………………………………………………………………
telefoonnummer/gsm:
………………………………………………………………………
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Bij de aanvraag in te dienen documenten:
1) Plan (schets) van de horecazaak of andere met alle nodige afmetingen (hoogte/oppervlakte)
2) Kopie identiteitskaart van de uitbater verantwoordelijk voor de exploitatie
3) Uittreksel van het strafregister van
- de verantwoordelijke uitbater,
- de bij hem inwonende of in de inrichting wonende personen die aan de exploitatie van de
drankgelegenheid deelnemen,
- de zaakvoerder(s) van de rechtspersoon verantwoordelijk voor de exploitatie.
Dit document kan je aanvragen bij de stad of gemeente waar je gedomicilieerd bent.

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. Er zal ook een plaatsbezoek worden ingepland.
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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