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Gemeenteplein 2  T 056 62 12 11 Bankrekening  
8790 Waregem  F 056 62 12 23 BIC GKCCBEBB 
www.waregem.be  secretariaat@waregem.be  IBAN BE04 0910 0025 2431 
Alle briefwisseling wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

Aanvraag premie voor starter – premie leegstand – premie buurtwinkel 

 

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 vraag je een starterspremie aan. Bijkomend kan je ook een leegstandspremie en/of een 
buurtwinkelpremie aanvragen 
De voorwaarden voor het aanvragen van een premie vind je in het reglement. 
De procedure neemt maximum 30 werkdagen in beslag na het bezorgen van een volledig dossier. 
(uitbetaling niet mee gerekend) 

aard van de aanvraag 

Geef  aan welke premie(s) je aanvraagt: 

 Premie voor starters 

 Premie voor leegstand 

 Premie voor buurtwinkel 

 
Gegevens starter 

Geef hieronder je persoonlijke identificatiegegevens als starter. 

 rijksregisternummer   

 voornaam en naam  

 
 straat   huisnummer 

 

        

 
 postnummer  Gemeente          

 
 telefoonnummer  

 

        /             

 
 gsmnummer  

 

       /             

 
 geboorteplaats   geboortedatum  

 
 nationaliteit  

 Datum aansluiting sociaal statuut 
der zelfstandigen in hoofdberoep  

Gegevens onderneming 

Geef hieronder de gegevens in van de zaak die je uitbaat. 
 
 ondernemingsnummer   

 Maatschappelijke naam   

 
 Naam zaak (uithangbord)   

 Adres vestiging   Huisnummer 
 

        

  
 postnummer  Gemeente 8

 

8 

7

  

     

 
 telefoonnummer  

 

        /             

  
 
  
  

http://www.waregem.be/
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 e-mail zaak   

 
 website  

 Rekeningnummer IBAN zaak BE 

 Omschrijf de activiteit van je zaak  

   

    

Bijlagen 

Voeg volgende noodzakelijke bijlagen toe. 

 

 

 Attest van aansluiting afgeleverd door de sociale verzekeringskas die verklaart dat de je aangesloten bent 
als zelfstandige in hoofdberoep met vermelding van de begindatum 

 

 

 Facturen die de gemaakte kosten ter promotie en marketing van de zaak bewijzen + kostenoverzicht  
 

 

 
 

Omschrijving kost prijs 

 Euro 

 Euro 

 Euro 

 Euro 

 Euro 

 

 
 Bewijs van leegstand (enkel om leegstandspremie aan te vragen) 

   Grondplan met afmetingen (enkel om premie buurtwinkel aan te vragen) 

Ondertekening 

Vul de volgende verklaring in. 
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. 

 voornaam en naam   

 
 datum  dag 

 

    maand 
 

    jaar 
 

        
 

 handtekening 
 

 

In te vullen door het College van Burgemeester en Schepenen 

Gelet op de ingediende aanvraag 

Besluit 

Het College van Burgemeester en Schepenen kent in haar zitting van  _____/______/__________ 

  een premie toe van     euro 

 

Bewijs van leegstand (enkel om leegstandspremie aan te vragen) 

        

  geen premie toe 

Grondplan met afmetingen (enkel om premie buurtwinkel aan te vragen) 
 
Aan  _____________________________________________________  
 
Namens het college van Burgemeester en Schepenen 

 

 

 

 

 

Guido De Langhe 

secretaris 

 Kurt Vanryckeghem 

burgemeester 


