
INVULFORMULIER   
AANVRAAG  POSITIEF  BERICHT 

Inlichtingen over de uitbater van de horecazaak : 

Naam : 

Voornaam : 

Geboorteplaats en datum : 

Straat en nummer : 

Postcode en gemeente : 

Telefoonnummer en gsm-nummer : 

E-mailadres : 

Inlichtingen over de horecazaak : 

  Café   Dancing 

  Restaurant   Hotel 

  Taverne   Andere : 

  Frituur 

Uitbatingsnaam van de horecazaak  : 

Uitbatingsadres  straat en nummer  : 

postcode en gemeente  : 

Vennootschap :  

  Neen 

  Ja    Maatschappelijke naam :    

Maatschappelijk adres straat en nummer  : 

 postcode en gemeente  : 

Vorm :  

Personeel : 

  Neen 

  Ja   Gelieve dan ook bijlage 1 in te vullen 

Aanvraag voor het ter plaatse nuttigen van : 

  Gegiste dranken 

  Sterke dranken 

Aanvraag kansspelen : 

  Neen 

  Ja   Aantal kansspelen  :     firma : 

Aanvraag opheffing sluitingsuur : 

  Neen 

  Ja   Gelieve dan ook het aanvraagformulier “aanvraag opheffing sluitingsuur” in te vullen 

Geplande openingsdatum   : 

of datum van verandering  : 

Datum van de aanvraag  : 

Handtekening van de uitbater, ………………………………………………………. 

Gelieve dit formulier in te dienen bij de wijkdienst van de Lokale Politie Heusden-Zolder 4 weken op voorhand. 
U kan pas definitief openen na ontvangst van de vergunning die door de wijkdienst wordt afgeleverd. 



Lokale politie Heusden-Zolder
Rectorstraat 2 - 3550 Heusden-Zolder 
Tel. : 011/45.01.11 - Fax : 011/45.01.19

INVULFORMULIER
BIJLAGE 1 BIJ AANVRAAG POSITIEF BERICHT 

Inlichtingen over de uitbater van de horecazaak : 

Naam : 

Voornaam :   

Inlichtingen over de horecazaak :

Naam van de zaak           :

Inlichtingen over het personeel van de horecazaak :

*

Voornaam :

Straat en nummer : 

Postcode en gemeente : 

Tel. nr. en GSM-nr. :

Naam :

Datum van de aanvraag : 

Handtekening en naam uitbater, 

............................................................... 

Gelieve dit document in te dienen bij de wijkdienst van de lokale politie Heusden-Zolder 4 weken op voorhand.
       U kan pas definitief openen na ontvangst van de vergunning die door de wijkdienst wordt afgeleverd.

*

Voornaam :

Straat en nummer : 

Postcode en gemeente : 

Tel. nr. en GSM-nr. :

Naam :

*

Voornaam :

Straat en nummer : 

Postcode en gemeente : 

Tel. nr. en GSM-nr. :

Naam :

*

Voornaam :

Straat en nummer : 

Postcode en gemeente : 

Tel. nr. en GSM-nr. :

Naam :
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