KERNVERSTERKEND IMPULSBELEID STAD LIER

"PREMIE COMMERCIËLE INVULLING LEEGSTAAND GELIJKVLOERS
VAN (HANDELS)PANDEN IN HET LIERSE KERNWINKELGEBIED"

AANVRAAGFORMULIER
ALGEMENE GEGEVENS

NAAM HANDELSZAAK

ADRES HANDELSZAAK

GEGEVENS UITBATING

BETREFT

 een nieuwe uitbating
 een herlokalisatie van een bestaande zaak

BRANCHERING

 detailhandel/winkel, welk product ……………………………………………………
 horeca
 commerciële dienst (vb. kapsalon, reisbureau, …)

NAAM+ADRES
UITBATER(S)

TEL.NR/E-MAIL

ONDERNEMINGSNR.

REKENINGNUMMER
VOOR OVERSCHRIJVING
PREMIE

NAAM
REKENINGHOUDER

HANDELSVERENIGING/BELANGENGROEP

BENT U REEDS LID VAN
ÉÉN OF MEERDERE
HANDELSVERENIGINGEN
/BELANGENGROEPEN

 UNIZO
 VOKA
 overkoepelende handelsvereniging LIER SHOPPING vzw
 Horeca Vlaanderen – afd. Lier

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 verkoops- 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
een overzicht van de openingsuren
in geval van een horecazaak, een kopie van de nodige vergunningen afgeleverd door het
stadsbestuur én tevens een vermelding van de openingsuren
kopie van andere, relevante vergunningen (stedenbouwkundige vergunning, socioeconomische vergunning, indien van toepassing …)

ALGEMENE INFORMATIE
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 of
persoonlijk tegen ontvangstbewijs (afgifte aan de onthaalbalie van het stadskantoor, Paradeplein 2/1
te 2500 Lier), gericht aan de cel economie.
De aanvragen worden volgens datum van ontvangst chronologisch behandeld door het college van
burgemeester en schepenen.

BEVESTIGING GEGEVENS AANVRAAGFORMULIER
Gelieve uw aanvraagformulier te ondertekenen ter bevestiging van een correcte opgave van
gegevens omtrent de aangevraagde handelszaak:
Handtekening:

