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AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR NACHTWINKEL
1
 

Nachtwinkel: de omschrijving zoals bedoeld in de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht 

en dienstverlening, namelijk: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter is dan 150 m² en die 

geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen EN op duidelijke en 

permanente manier de vermelding ‘nachtwinkel’ draagt EN waarbij de toegang van de consument tot de vestigingseenheid en 

de verkoop van producten of diensten aan de consument in de vestigingseenheid verboden zijn op vrijdag en zaterdag voor 

18u00 en na 3u00 en op de andere dagen voor 18u00 en na 1u00 in afwijking van de wettelijke sluitingsuren.  

Vak I – Rechtsvorm uitbating 

Waarvoor dien je een aanvraag in?
 2
  

 Nieuwe handelszaak 
 

 Uitbating in overgangsbepaling 

 Overname bestaande handelszaak 
 

 Hernieuwing van vergunning  
 
 

Naam nachtwinkel: ……………………………………………………………………………………………… 

Straat: ……………………………………………… Huisnummer: ………….Bus: ………………… 

Postcode: …………………………………………. Gemeente: ……………………………………… 

Rechtsvorm? 

 Eenmanszaak 

 

 BVBA  NV  Andere 

Ingeval van andere, specifieer:…………………………………………………………………… 

Ondernemingsnummer:………………………… Oprichtingsdatum:…………………………….. 

Netto oppervlakte van de uitbating (max 150m²):……………………m² 

Vak II - Gegevens over de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor 

de uitbating  

II.I – Gegevens rechtspersoon (vul ook II.II gegevens natuurlijke persoon (die rechtspersoon kan 

vertegenwoordigen) in; indien niet van toepassing ga onmiddellijk naar II.II) 

Naam rechtspersoon: ……………………………………………………………………………………… 

Straat: ……………………………………………… Huisnummer: ………….Bus: …………… 

Postcode: …………………………………………. Gemeente: …………………………………. 

Oprichtingsdatum: ………………………………. Ondernemingsnummer: ………………… 

  

                                                           
1
 In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 14 september 2012. In te vullen door iedere bestaande en 

nieuwe uitbater van een nachtwinkel.  
2
 Aankruisen wat van toepassing is. 
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II.II – Gegevens natuurlijke persoon (die rechtspersoon kan vertegenwoordigen) 

Naam: ……………………………………………… Voornaam: ……………………………………… 

Geboortedatum: …………………………………. Geboorteplaats: ……………………………….. 

Nationaliteit: ……………………………………… Rijksregisternummer:………………………… 

Straat: ……………………………………………… Huisnummer: ………….Bus: ………………… 

Postcode: …………………………………………. Gemeente: ……………………………………… 

Telefoonnummer:………………………………… Gsm: …………………………………………….. 

Fax: ………………………………………………… Email: ……………………………………………. 

 

Vak III - onroerend goed waar de uitbating plaatsvindt 

Welke rechten heeft de uitbater op het pand? 

 Huurder 

uitbatingspand 

 Huurder volledig 

pand 

 Eigenaar 

uitbatingspand  

 Eigenaar volledig pand 

 Andere: ………………… 

……………………………. 

……………………………. 

In geval van huurder hieronder de gegevens van de eigenaar noteren: 

Naam: ……………………………………………… Voornaam: ………………………………………. 

Straat: ……………………………………………... Huisnummer: ………….Bus: ………………….. 

Postcode: ………………………………………….. Gemeente: ………………………………………. 

Telefoonnummer:………………………………….. Gsm: ……………………………………………... 

Fax: …………………………………………………. Email: ……………………………………………. 

Heeft het pand nog een andere bestemming dan nachtwinkel?  

 Neen  Ja: 

Noteer hierna alle bestemmingen van het pand………………………………………………………………. 

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

Beschikt het pand over een geldige bouwvergunning? 

 Neen  Ja, dossiernummer(s) bouwvergunning:……………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
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Vak IV – vestigingsformaliteiten en in te dienen documenten 

Volgende stukken zijn verplicht bij te voegen, indien deze niet aanwezig zijn wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard: 

 Een kopie van de identiteitskaart van de uitbater(s) 

 Een bewijs van goed zedelijk gedrag, een uittreksel uit het strafregister of hieraan 
gelijkwaardig document van uitbater(s), inclusief van de onderneming (maximaal 1 maand 
oud, vertaald naar het Nederlands)  

 Per bouwlaag een plan en plattegrond van het pand, op schaal 1/100, met aanduiding van 
de functie van de ruimtes. 

 Een kleurenfoto van de voorgevel van het pand (maximaal 1 maand oud).  

 Een kopie van de brandpolis van gebouw en inboedel waarin uitdrukkelijk is gestipuleerd 
dat de betreffende eigendom gebruikt en/of verhuurd wordt voor dergelijke exploitatie 

 Een attest van een bevoegd keuringsorganisme waaruit blijkt dat de elektrische 
installaties inclusief de noodverlichting van het pand beantwoorden aan de wettelijke 
voorschriften (maximaal 5 jaar oud) 

 Een register van de controle van de veiligheidsverlichting waaruit blijkt dat deze goed 
werkt. (maximaal 6 maand oud) 

 Een attest van een bevoegd installateur waaruit de gasdichtheid van de installatie blijkt. 
(maximaal 1 jaar oud)  

 Een attest van een bevoegd installateur waaruit blijkt dat de verwarmingsinstallaties 
inclusief de toestellen van het pand beantwoorden aan de wettelijke voorschriften. 
(maximaal 1 jaar oud) 

 Een attest waaruit blijkt dat de blusmiddelen voldoen aan de wettelijke voorschriften. 
(maximaal 1 jaar oud) 

 Een kopie van alle gevraagde vestigingsformaliteiten (beroepskaart, of andere wettelijk 

voorgeschreven vergunningen) 

 Desgevallend een kopie van de statuten van de vennootschap met stempel van de griffie 

van de rechtbank van Koophandel 

 Een kopie van de aanvraag tot toelating van fabricage of in de handel brengen van 

voedingswaren bij het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV). 

 

Ondergetekende, de uitbater(s) bevestig(t)(en) dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en 

verklaard kennis te hebben genomen van het reglement op de uitbating van nachtwinkels 

goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 14 september 2012. 

Naam en voornaam (in drukletters)………………………………………………………………….. 

Datum       Handtekening 


