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 Vak bestemd voor administratie 

 Dossiernummer: ...............................................  

 Aanvraagdatum: ...............................................  

 

Bijlage VI: Aanvraagformulier vestigingsvergunning nachtwinkel 
 

 

 

1.   Gegevens met betrekking tot de vestiging 
 

Bestemming nachtwinkel : iedere vestigingseenheid waarvan de netto 

verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten 

uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke 

artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding 

«Nachtwinkel» draagt. 

 

Naam nachtwinkel naam 

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

Adres nachtwinkel straat huisnummer bus 

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

 postcode gemeente 

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

 telefoonnummer / gsm fax 

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

Indien van toepassing ondernemingsnummer  

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

 

 

2.   Eigendom pand 
 

 eigenaar pand □ ja □ nee 

 eigenaar volledig pand *  □ ja □ nee 

 * eigenaar van het volledige pand waarin het exploitatiepand / de exploitatie zich bevindt 

 huurcontract □ ja □ nee 
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Ingeval van huurcontract, vermeld 

gegevens eigenaar pand. 

naam voornaam 

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

straat huisnummer bus 

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

 postcode gemeente 

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

 telefoonnummer / gsm fax 

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

 

 

3.   Gegevens uitbater 
 

Rechtsvorm □ eenmanszaak □ bvba   □ nv 

 □ vzw □ feitelijke vereniging   □ andere 

Specificeer andere  ....................................................................................................................  

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

Naam uitbater naam 

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

Adres vennootschapszetel straat huisnummer bus 

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

 postcode gemeente 

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

Indien van toepassing ondernemingsnummer 

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

 Oprichtingsdatum (dag / maand / jaar) 

  ....................................................................................................................  
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4.   Gegevens persoon in feite belast met de uitbating 
Bvb dagverantwoordelijke, kantooruitbater, aangestelde… 

 

 naam voornaam 

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

 geboortedatum geboorteplaats 

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

 rijksregisternummer 

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

 nationaliteit 

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

 
 straat huisnummer bus 

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

 postcode gemeente 

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

 telefoonnummer / gsm fax 

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

 

 

5.   Bij aanvraag in te dienen documenten 
 

1. een plan met aanduiding van de gewenste locatie en, zo deze buiten het centrum gelegen is, een plan van een 

beëdigd landmeter waaruit blijkt dat de gewenste locatie zich bevindt op minstens een kilometer in 

vogelvlucht van de dichtst bestaande vergunde nachtwinkel; 

2. het bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de rubriek ‘verkoop van 

algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen’; 

3. een uittreksel uit de geboorteakte en een bewijs van nationaliteit; 

4. een bewijs van goed gedrag en zeden of een daarmede gelijkstaand document uitgereikt door de bevoegde 

autoriteit van de staat waar de aanvrager verblijft en/of van het land van herkomst; 

5. een bewijs dat hij aan alle fiscale en sociale lasten heeft voldaan, ook in het land van herkomst, en dat er geen 

schulden zijn t.a.v. van de stad; 

6. het bewijs dat de locatie stedenbouwkundig vergund is, ook wat de winkelfunctie betreft; 

7. een bewijs van de brandweer dat aan alle vereisten van brandveiligheid is voldaan; 

8. een bewijs dat de locatie voldoet of kan voldoen aan de Vlarem-normen en beschikt over een 

toiletvoorziening en een wasbak met stromend water; 

9. een kopie van de eigendomsakte of van het huurcontract. 

10. een bewijs burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (onder meer voor ‘brand en/of ontploffing’). 
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6.   Ondertekening 
 

Naam (in drukletters) naam voornaam 

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

 datum handtekening 

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

 

 

 

7.   Hoe verder met dit formulier? 
 

Bezorg het volledig ingevuld en ondertekend formulier aan het College van Burgemeester en Schepenen van de 

Stad Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, bij aangetekende brief met ontvangstbewijs of 

mits afgifte tegen ontvangstbewijs. 

 


