Premie voor de invulling van
leegstaande commerciële panden,
gelegen in het kernwinkelgebied
Centrum Ninove en winkelgebied
Rechteroever

AANVRAAGFORMULIER
ALGEMENE GEGEVENS

Naam Handelszaak

Adres Handelszaak

GEGEVENS UITBATING
Betreft

Een nieuwe uitbating in
Zone 1 (*)
Zone 2 (*)
Een herlokalisatie van een bestaande zaak die zich voorheen bevond buiten
de zone en zich nu vestigt in zone 1 of 2
Zone 1
Zone 2
Voormalig adres:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Branchering

Detailhandel/winkel, meerbepaald……… ……………………………………………………
Horeca
Commerciële dienst, meerbepaald………………………………………………………………
(vb. kapsalon, reisbureau, verzorging,…)

Naam + Adres
Uitbater(s)
(**)

Telefoonnummer
GSM-nummer
E-Mailadres

Ondernemingsnr.

Rekeningnummer voor
overschrijving premie en
naam rekeninghouder
(**)

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.

HANDELSVERENIGING/BELANGENGROEP
Bent u reeds lid van één
of meerdere
handelsverenigingen
/belangengroepen?

UNIZO
VOKA
Verenigde Handelaars Ninove VZW
Rechteroever VZW
Handelaarsvereniging van Ninia Shopping Center VZW
Horeca Vlaanderen

BENODIGDE BIJLAGEN
Beknopte synthese van het ondernemersplan (zie reglement)
Kopie van inschrijving in de KBO
Bewijs van inschrijving bij een sociale verzekeringskas voor een zelfstandig beroep
Bewijs van verkoopsovereenkomst, eigendombewijs of huurovereenkomst voor exploitatie in het
leegstaande (handels)pand
Een staving/bewijs van de periode waarin de (commerciële) ruimte effectief te huur of te koop heeft
gestaan, met minimaal de datum vanaf wanneer de (commerciële) ruimte te huur of te koop heeft
gestaan en de wijze waarop dit te huur of te koop werd aangekondigd OF van een overeenkomst i.k.v.
het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht
[voorgaande wordt gecombineerd met een vaststelling (door de dienst economie) van de
leegstand ter plaatse (documentatie visuele tekenen leegstand)]
De vermoedelijke openingsdatum
Overzicht van de openingsuren
In geval van een horecazaak, een kopie van de nodige vergunningen afgeleverd door het
stadsbestuur
Kopie van andere, relevante vergunningen (stedenbouwkundige vergunning, socioeconomische vergunning, indien van toepassing …)
VERWIJZINGEN
(*) De gebiedsomschrijving werd, conform de afbakening van het kernwinkelgebied Centrum Ninove en
winkelgebied Rechteroever door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017, vastgelegd als volgt:
Zone 1
Centrumlaan
Marktstraat
Langemuntstraat
Oudstrijdersplein
Beverstraat
Biezenstraat
Lavendelstraat
Vuurkruiserstraat
Kaardeloodstraat

Huisnummer 2 tot en met 50 (hoek Bevrijdingslaan))
Huisnummer 1 tot en met 103 (2e rotonde/ hoek Onderwijslaan)
Volledig
Volledig
Volledig
Volledig
Huisnummer 1 tot en met 13
Huisnummer 2 tot en met 20
Volledig
Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik
Vangassenstraat
Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

Zone 2

Burchtstraat
Graanmarkt
Despauteerstraat
Oude Kaai
Geraardsbergsestraat
Vuurkruiserstraat
Kaardeloodstraat
Brusselstraat

Huisnummer 2 tot en met 36 (tot kapel)
Huisnummer 1 tot en met 31 (Hoek Onderwijslaan)
Volledig
Huisnummer 1
Huisnummer 1
Huisnummer 2 tot en met 70 (hoek Vuurkruiserstraat)
Huisnummer 1 tot en met 59 (hoek Savooistraat)
Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik
Vangassenstraat
Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia
Huisnummer 2 tot en met 64
Huisnummer 1 tot en met 63

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.

(**) Indien de ondernemer zijn activiteit of beroep uitoefent onder de juridische vorm van een
rechtspersoon, wordt de tegemoetkoming toegekend aan de rechtspersoon.
ALGEMENE INFO
De aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend maar moet minimum twee maanden vóór en ten
laatste drie maanden nà datum waarop de uitbating van de zaak van start is gegaan, ingediend worden.
De aanvraag, inclusief de benodigde bijlagen, dient bij ter post aangetekend schrijven te gebeuren (Stadhuis,
T.a.v. Dienst lokale economie, Centrumlaan 100, 9400 Ninove).
De aanvragen worden volgens datum van ontvangst van het volledige dossier chronologisch behandeld.
BEVESTIGING GEGEVENS AANVRAAGFORMULIER
Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het premiereglement voor de invulling van leegstaande
commerciële panden, gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever en gaat
akkoord met de verplichtingen die uit het reglement voortvloeien. Het reglement kan u terugvinden op de website
van de stad Ninove of aanvragen bij de dienst lokale economie.
Gelieve uw aanvraagformulier te ondertekenen ter bevestiging van een correcte opgave van
gegevens omtrent de aangevraagde handelszaak:
Datum:
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.

