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Horeca-exploitatie: vergunning 
Aanvraagformulier 

Met dit formulier vraag je bij de dienst Milieu een vergunning aan voor de exploitatie 

van een horeca-exploitatie en/of een drankvergunning. 

AANVRAAG  

� exploitatievergunning horeca 

� drankvergunning: � gegiste dranken (minder dan 22° alcohol: bier, wijn, …) 

 � sterke dranken (meer dan 22° alcohol: whisky, cognac, …) 

� kansspelen 

EXPLOITATIE 

DE ZAAK 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Telefoon: ……………………………… E-mail: ……………………………………………………………… 

Specifieer om wat voor soort horecazaak het gaat. Bv. café, dancing, restaurant, … 

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

Omschrijf kort het doel en de functie van de horecazaak. 

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

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

EIGENDOM 

� Ik ben eigenaar van het pand van de exploitatie. 

� Ik ben eigenaar van het volledige pand waarin de exploitatie zich bevindt. 

� Ik huur het pand van de exploitatie. 

Als je een huurcontract hebt, noteer hier dan de gegevens van de eigenaar: 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Telefoon: ……………………………… E-mail: ……………………………………………………………… 

EXPLOITANT 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………… 

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

Nationaliteit: …………………………… Rijksregisternr: ……………………………………… 

Telefoon: …………………………… E-mail: ……………………………………… 

Ondernemingsnummer: ……………………………………………………………………… 

RECHTSPERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR EXPLOITATIE 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………… 

maatschappelijke zetel 
………………………………………………………………………………………………………… 

Oprichtingsdatum 
………………………………………………………………………………………………………… 

RECHTSVORM 

� eenmanszaak � bvba  � nv  

� vzw  � feitelijke vereniging � andere  

Specifieer ‘andere’: …………………………………………………………………………………………………… 

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

BIJ DE AANVRAAG TE VOEGEN DOCUMENTEN 

� Kopie identiteitskaart exploitant 

� Kopie identiteitskaart aangestelde van de exploitant1 

� Plan van de horeca-inrichting met aanduiding van de oppervlakte 

� 
Kopie van het uittreksel inschrijving KBO met een ondernemingsnummer 
uitgereikt door een ondernemingsloket 

� Kopie van de (ontwerp)huurovereenkomst of kopie van de aankoopakte 

� Indien vennootschap: kopie gecoördineerde statuten 

� Uittreksel uit het strafregister2 

� 
In voorkomend geval een uittreksel2 uit het strafregister van het land van de 
woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk 

vertaald door een beëdigd vertaler (voor het moraliteitsonderzoek) 

HANDTEKENING 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het politiereglement op 
horeca-exploitatie van de gemeente Zandhoven zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 25 januari 2018. 

Datum: Handtekening: 

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

                                        

1 Zie artikel 2 van de samengestelde wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken 
2 Uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) uit het strafregister van de exploitant, van de organen en/of 

vertegenwoordigers van de exploitant, alsook van de aangestelde(n) van de exploitant (voor het 
moraliteitsonderzoek).  


