DRANKVERGUNNING - AANVRAAGFORMULIER
Gegevens van de uitbater
Voornaam en naam aanvrager

Straat en nummer

Postcode en gemeente

Telefoon en/of gsm

E-mailadres
Gegevens van de horecazaak
Naam van de zaak

Straat en nummer

Postcode en gemeente

Telefoon en/of gsm
E-mailadres
Ondernemingsnummer

Oppervlakte van de zaak

Type zaak (omcirkel correcte type)

café
taverne
restaurant
tearoom
frituur
hotel
feestzaal

De stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht. Voor meer informatie, zie
www.ninove.be/privacyverklaring

discotheek/danscafé
Aanvraag voor het schenken van:
O
GEGISTE DRANKEN (minder dan 22% alcohol): bieren, wijnen
O
STERKE DRANKEN (meer dan 22% alcohol): vodka, jenever, whisky,… eventueel
aangelengd
In functie van het brandpreventieonderzoek verklaar ik dat:
-

er maximum ……… personen ten allen tijde gelijktijdig tot de uitbating zullen worden
toegelaten;

-

er maximum …….. stoelen ten allen tijde aanwezig zullen zijn in de uitbating.

OPGELET!!!!
Wanneer er meer dan 50 personen ten allen tijde gelijktijdig tot de uitbating toegelaten worden, valt
jouw zaak onder categorie 3 en dien je een controle brandveiligheid aan te vragen. De controle
brandveiligheid wordt minstens 30 dagen voor opening van jouw zaak aangevraagd via https://zuidoost.hulpverleningszone.be/pagina/controleaanvraag-brandpreventie

Verplicht toe te voegen documenten:
-

-

Grondplan van de horecazaak met alle nodige afmetingen (hoogte/oppervlakte);
Kopie identiteitskaart (recto verso) van de verantwoordelijke persoon voor de uitbating;
Kopie eigendomsbewijs of handelshuurovereenkomst (indien huurder);
Verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid (verzekering tegen brand en
ontploffingsgevaar);
Moraliteitsattest(en) (596.1-1 - stokerij / likeurbedrijf: uitbating van een…) van de
zaakvoerder, van de eventuele lasthebber(s) én van de bij hen inwonende of in de inrichting
wonende personen die aan de exploitatie van de drankgelegenheid zouden kunnen
deelnemen, te verkrijgen bij de dienst bevolking van uw woonplaats;
Keuringsattest elektriciteit (door erkend organisme);
Bewijs meldingsbrief FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen);
Aanvraag brandpreventieonderzoek (enkel indien meer dan 50 personen ten allen tijde
gelijktijdig tot de uitbating toegelaten worden);

Deze documenten dienen ook aanwezig te zijn in uw horecazaak.

Hygiëneattest
Na ontvangst van dit aanvraagformulier starten wij de procedure op voor aflevering van een
hygiëneattest. U zal een bezoek ontvangen van een afgevaardigde van de stad voor de controle van
uw zaak.
Andere eventuele vergunningen:
-

Een vergunning voor permanente/tijdelijke lichtreclame vraagt u aan op de dienst ruimtelijke
ordening
Een vergunning voor het plaatsen van een terras vraagt u aan op de dienst lokale economie.

Datum:
Naam:
Handtekening:

De stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht. Voor meer informatie, zie
www.ninove.be/privacyverklaring

Dit formulier en alle bijlagen dient u minstens 60 dagen voor de opening/heropening/overname
van uw zaak terug te bezorgen:
-

Per post naar: Stad Ninove, dienst lokale economie, Centrumlaan 100 te 9400 Ninove
Via mail naar lokale.economie@ninove.be
Persoonlijk afgeven op de dienst lokale economie (vooraf afspraak maken)

De stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht. Voor meer informatie, zie
www.ninove.be/privacyverklaring

