Premie voor de renovatie van commerciële panden, gelegen in
kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever

AANVRAAGFORMULIER TOT UITBETALING
Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen dient aangetekend verzonden (Stadhuis, t.a.v.
dienst lokale economie, Centrumlaan 100, 9400 Ninove) of tegen ontvangstbewijs afgeleverd te
worden aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Ninove via de dienst lokale
economie.
I. Identiteit van de aanvrager.

Natuurlijk persoon
Naam

Voornaam

Rechtspersoon
Naam rechtspersoon

Straat en nr.

Naam en voornaam
van de gemandateerde
bestuurder van de
rechtspersoon
Straat en nr.

Postcode
en gemeente
Telefoon

Postcode
en gemeente
Telefoon

Fax

Fax

E-mail

E-mail

Rekeningnummer

Rekeningnummer

IBAN nr. : _ _ _ _
____
Naam en voornaam
rekeninghouder:

____

____

IBAN nr. : _ _ _ _

____

____

____
Naam en voornaam
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.

II. Aard van de uitgevoerde werken.

Aard van het
werk

Naam aannemer

Kostprijs

Factuurnummer of
bewijsstuknummer

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.

III. Bij te voegen bewijsstukken
Indien één van onderstaande documenten niet correct worden ingediend of indien informatie
ontbreekt, zal uw aanvraag onontvankelijk worden verklaard.


Kopieën van de rechtsgeldige facturen betreffende de werkzaamheden, op naam van de
aanvrager en voor voldaan ondertekend (met een detailoverzicht van de uitgevoerde werken
en overeenkomstige kostprijzen)



Vereiste keuringsattesten (gas, elektriciteit)



Foto’s van na de werken, inclusief bewijs van bevestiging van de affiche

IV. Handtekening.
De aanvrager verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het premiereglement voor de
renovatie van commerciële panden, gelegen in kernwinkelgebied Centrum Ninove en 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.
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.

