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
discotheek/dancing

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,
(ook bij gebruik in bereidingen, sauzen, enz)
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) 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 (bijgevoegd);
Verklaring over maximum aantal personen en stoelen dat gelijktijdig in de uitbating
aanwezig zal zijn (bijgevoegd).

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.
Indien het hier gaat over een vast terras, dient u zich ook te informeren over een eventuele
stedenbouwkundige vergunning op de dienst ruimtelijke ordening.

Datum
Naam
Handtekening

Dit formulier dient u minstens 60 dagen voor de
opening/heropening/overname van uw zaak te bezorgen aan:
Stad Ninove
dienst Lokale economie,
Centrumlaan 100 te 9400 Ninove
Tel: 054/31 32 66 - e-mail: Lokale.economie@ninove.be

Drankvergunning
Aanvraag brandpreventieonderzoek
Ondergetekende,
Naam en voornaam:

………………………………………………………………………………………

Wonende te:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

GSM/telefoonnummer:

………………………………………………………………………………………

E-mailadres:

………………………………………………………………………………………

Voor de horecazaak:
Naam:

………………………………………………………………………………………

Gelegen te:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Vraagt hierbij
Een brandpreventieonderzoek door de hulpverleningszone Zuid-Oost.
Datum
Naam en handtekening

Drankvergunning
Verklaring aantal toegelaten personen en stoelen
Ondergetekende,
Naam en voornaam:
………………………………………………………………………………………
Wonende te:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Voor de horecazaak:
Naam:
………………………………………………………………………………………
Gelegen te:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Verklaart hierbij
1. Dat maximum ……… personen te allen tijde gelijktijdig tot de uitbating
zullen worden toegelaten
2. Dat maximum ……… stoelen te allen tijde aanwezig zullen zijn in de
uitbating

Datum
Naam en handtekening

