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AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING NACHTWINKEL OF 

TELECOMMUNICATIEBUREAU OF TABAKSWINKEL 
 

VAK I – BESTEMMING UITBATING 
1-2 

 

 Privaat bureau voor Telecommunicatie1 

 

 Nachtwinkel 1 

 

 Tabakswinkel² 

 
Privaat bureau voor Telecommunicatie: zoals bedoeld in de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening: 
iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten 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 vóór 8 uur en na 21 uur, in afwijking van de 

wettelijke sluitingsuren ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2010. 
 
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 18 uur en na 
03 uur en op de andere dagen voor 18 uur en na 01 uur in afwijking van de wettelijke sluitingsuren ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2010. 

 
Tabakswinkel: de omschrijving zoals bedoeld in de gemeenteraadsbeslissing inzake tabakswinkels van 26 augsutus 2013, namelijk : elke winkel waarvan de 

hoofdactiviteit de verkoop van tabak en rookwaren uitmaakt. Er is sprake van een hoofdactiviteit indien aan de buitenzijde van de vestigingseenheid naar 
deze activiteit wordt verwezen, er voor deze activiteit reclame wordt gemaakt, de keuze aan andere producten beperkt is en de verkoop van de producten die 
de hoofdactiviteit uitmaken, minstens 50 % van het jaarlijkse zakencijfer (omzet) vertegenwoordigt., ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 26augustus 

2013. 

 
 

VAK II – RECHTSVORM UITBATING ³ 
 

 

Waarvoor dient u een aanvraag in?  

 Nieuwe handelszaak  Overname bestaande handelszaak     Uitbating in overgangsbepaling 

Naam zaak:  ..........................................................................................................................................................................................................  

 

 Eenmanszaak        BVBA   NV    Andere 

Ingeval van andere, specificeer:  

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

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

Wat is de netto oppervlakte van de uitbating?  ...............................................  m² 

 
 

VAK III – GEGEVENS OVER DE UITBATER 
 

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

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

Rijksregisternummer:  ..............................................................  Nationaliteit: .................................................................................  

                                                 
³  Aankruisen wat van toepassing is. 

http://www.menen.be/
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Straat:  ........................................................................................................................................  Huisnummer:  ...............  Bus:  ..............  

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

Telefoon .............................................................................................. Gsm ........................................................................................................  

Fax:  .........................................................................................................  
 
 

 

VAK IV – GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON VERANTWOORDELIJK  

VOOR DE UITBATING 
 

 

Naam maatschappelijke zetel:  ..............................................................................................................................................................  

Adres: .........................................................................................................................................  Huisnummer: ...............  Bus:  ..............  

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

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

 
 

VAK V – ONROEREND GOED WAAR DE UITBATING PLAATSVINDT ³ 
3 

 

Ligging uitbatingspand 

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

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

 

 Huurcontract ³  Eigenaar uitbatingspand ³   Eigenaar volledig pand ³ 

 

Ingeval van huurder :  

Naam huurder :  .................................................................................  Voornaam:  .........................................................................................  

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

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

Telefoon/GSM:  ...................................................................................  Fax:  ........................................................................................................  

 

Naam eigenaar:  ..................................................................................  Voornaam:  .........................................................................................  

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

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

Telefoon/GSM:  ...................................................................................  Fax:  ........................................................................................................  

 
 

VAK VI – VESTIGINGSFORMALITEITEN EN IN TE DIENEN DOCUMENTEN  
 

 

De uitbater verklaart hierbij te hebben gevoegd (= verplichte bijlagen bij dit aanvraagformulier) :  

 een kopie van alle gevraagde vestigingsformaliteiten (beroepskaart of andere wettelijk voorgeschreven 

vergunningen) 

 een kopie van de identiteitskaart  

 een plan en plattegrond van het pand 

http://www.menen.be/
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 een foto van de voorgevel van de handelszaak 

 een kopie van een geldig lopend brandverzekeringscontract 

 een kopie van de verzekering betreffende de preventie van brand en ontploffing en de objectieve 

aansprakelijk , overeenkomstig de wet van 30 juli 1979 

 een attest van een bevoegd keuringsorganisme waaruit blijkt dat de elektrische installaties van het pand 

beantwoorden aan de wettelijke voorschriften 

 een kopie van de licentie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT-) (enkel in 

geval van privaat bureau voor telecommunicatie) 

 een kopie van de statuten van de vennootschap met stempel van de griffie van de Rechtbank van Koophandel 

 desgevallend een kopie van de aanvraag tot toelating van fabricage of in de handel brengen van 

voedingswaren bij het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) 

 een gunstig brandpreventieverslag (of attest aanvraag hiertoe) 

  een kopie aankoop/ foto camerabewakingssysteem  in de handelszaak 

 kopie vergunning afnemer tabaksfabricaten bij Douane en Accijnzen (formulier 108 of 109) 

 

 
 

De uitbater bevestigt een afschrift van de politieverordening  (bijlage 7A/7B bij APV) te hebben 

ontvangen evenals het belastingsreglement houdende openingstaks en jaarlijkse belasting. 

 

 

 

Ondergetekende, de uitbater bevestigt dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld 

 

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

 

Datum  .................................................................................................  Handtekening  ...............................................................................  

 

 

 

 

 

 

 
1  In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2010 (bijlage 7A bij APV). In te vullen door iedere bestaande en nieuwe 

uitbater van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie. 

 

²  In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 26 augustus 2013  (bijlage 7B bij APV) . In te vullen door iedere bestaande en nieuwe 

uitbater van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie, hetzij van een tabakswinkel 

 

³  Aankruisen wat van toepassing is. 

http://www.menen.be/
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VAK BESTEMD VOOR DE ADMINISTRATIE 
 

 

Dossiernummer:  ...............................................................................  Aanvraagdatum:  ...............................................................................  

Naam en voornaam aanvrager:  ...................................................  ...................................................................................................................  

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

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

 

Advies Politie:     positief    negatief datum .............................................................  

Advies Brandweer:     positief    negatief datum  ............................................................  

Advies Ruimtelijke Ordening:    positief    negatief datum  ............................................................  

Advies Financiële Dienst:    positief    negatief  datum  ............................................................  

 

Vestigingsformaliteiten:  

 

 een kopie van alle gevraagde vestigingsformaliteiten (beroepskaart of andere wettelijk voorgeschreven 

vergunningen) 

 een kopie van de identiteitskaart  

 een plan en plattegrond van het pand 

 een foto van de voorgevel van de  handelszaak 

 een kopie van een geldig lopend brandverzekeringscontract 

 een kopie van de verzekering betreffende de preventie van brand en ontploffing en de objectieve 

aansprakelijk , overeenkomstig de wet van 30 juli 1979 

 een attest van een bevoegd keuringsorganisme waaruit blijkt dat de elektrische installaties van het pand 

beantwoorden aan de wettelijke voorschriften 

 een kopie van de licentie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT-) (in geval 

van privaat bureau voor telecommunicatie) 

 een kopie van de statuten van de vennootschap met stempel van de griffie van de Rechtbank van Koophandel 

 desgevallend een kopie van de aanvraag tot toelating van fabricage of in de handel brengen van 

voedingswaren bij het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) 

 een gunstig brandpreventieverslag (of attest aanvraag hiertoe) 

  een kopie aankoop/ foto camerabewakingssysteem  in de handelszaak 

 kopie vergunning afnemer tabaksfabricaten bij Douane en Accijnzen (formulier 108 of 109) 
 

 

Opmerkingen:  .........................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

 

Beslissing CBS dd  ..............................................................................   Goedgekeurd 

   Niet goedgekeurd 

http://www.menen.be/

