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Aanvraag horecavergunning

Dienst info – toerisme feestelijkheden
Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM
T 056 62 12 11
F 056 62 12 90
lokale.economie@waregem.be
www.waregem.be

Openingstijden
maandag: van 8.30u. tot 12.00u.| namiddag op afspraak tot 17.00u.
dinsdag: van 8.30u. tot 12.00u.| namiddag op afspraak tot 18.30u.
woensdag: van 8.30u. tot 12.00u.|namiddag op afspraak tot 17.00u.
donderdag: van 8.30u. tot 12.00u.
vrijdag: van 8.30u. tot 12.30u.

Via dit formulier kan je:
- een vergunning aanvagen voor het openen van een nieuwe horecazaak
- een vergunning aanvragen voor het overnemen van een bestaande horecazaak
- aanvragen om een bestaande horecavergunning uit te breiden ( vb: plaatsen bingotoestel, schenken van
alcohol,…)
De procedure neemt minstens 30 werkdagen in beslag. (Eventueel brandpreventiebezoek niet inbegrepen).
aard van de aanvraag
1. Geef hieronder aan over wat voor soort uitbating het gaat. Bijvoorbeeld: café, hotel, restaurant, frituur,
taverne, pittazaak, broodjeszaak.
soort uitbating

2. Duid hieronder aan wat van toepassing is.
ja

neen

aanvragen nieuwe uitbating van een horecaonderneming

ja

neen

alcohol schenken

ja

neen

bingo aanvragen

ja

neen

gaat het om feestzaal of discotheek?

ja

neen

gaat het om een afhaalzaak?

3. Geef hieronder aan of je gegiste en/of sterke dranken wil schenken.
gegiste dranken (vb. bieren, wijnen, porto, martini)
sterke dranken (vb. alcoholpops, cognac, gin, jenever, rum, whiskey, wodka)

4. Geef hieronder de gegevens in van de zaak die je wilt uitbaten.
ondernemingsnummer
naam zaak
straat

huisnummer

gemeente

postnummer

telefoonnummer

/

gsmnummer

/

e-mail
opening voorzien op
plaatsbezoek ten vroegste op

Gemeenteplein 2
8790 Waregem
www.waregem.be
Alle briefwisseling wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

T 056 62 12 11
F 056 62 12 23
secretariaat@waregem.be

Bankrekening
BIC GKCCBEBB
IBAN BE04 0910 0025 2431
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Identificatie uitbater
5. Geef hieronder je persoonlijke identificatiegegevens als uitbater.
rijksregisternummer
voornaam en naam
straat

huisnummer

gemeente

postnummer

telefoonnummer

/

gsmnummer

/

geboorteplaats

geboortedatum

nationaliteit

6. Gegevens eigenaar van het pand.
Geef aan of de uitbater al dan niet de eigenaar is van het exploitatiepand.
Als je aangeeft dat de uitbater niet de eigenaar is, moet je ook de gegevens van de eigenaar ingeven.
De uitbater is ook de eigenaar van het pand

JA

NEEN

eigenaar of vennootschap
adres of zetel

huisnummer

gemeente

postnummer

telefoonnummer

/

gsmnummer
/
7. Geef de in de zaak wonende personen op die aan de uitbating van de zaak kunnen deelnemen.
Of geef de bij jou inwonende helpers op die aan de uitbating van de zaak kunnen deelnemen.
voornaam en naam
geboorteplaats

geboortedatum

voornaam en naam
geboorteplaats

geboortedatum

Bijlagen
8. Voeg volgende noodzakelijke bijlagen toe.
kopie identiteitskaart
publicatie Belgisch staatsblad (verplicht voor vennootschappen)
uittreksel strafregister 596.1 ( voor aanvrager + personen bij vraag 7 die alcohol wil schenken en die
niet gedomicileerd is in Waregem)
verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing (voor zaken groter dan 50m²)
handelshuur-overeenkomst
uittreksel KBO (kruispuntbank van ondernemingen)
toelating van FAVV ( Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
Checklist brandveiligheid

Ondertekening
9. Vul de volgende verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
voornaam en naam
datum dag
handtekening

maand

jaar

