
Aanvraagformulier voor een uitstalling - GB Sint-Agatha-Berchem

Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 
Dienst Handel
Gentsesteenweg 1158
Tel.: 02/ 563 59 03
commerce_handel@berchem.brussels

GELIEVE HET FORMULIER IN HOOFDLETTERS IN TE VULLEN

Aanvraagformulier voor het gebruik van openbaar eigendom (horecaterrassen, uitstallingen aan 
winkels, sandwichborden, menudragers, beachflags en ander aanverwant meubilair)

VOORBEHOUDEN AAN HET BESTUUR 

Dossier nr: 

Naam van de medewerker

Datum van indiening van het dossier:

Datum van volledigheid van het dossier:

Datum advies lokale politie

Datum vergunning College

Uitstalling  

Tentoongestelde producten : 

 Menudrager    Beachflag 

Terras  

Sandwichbord

Autres      

Voor het plaatsen in de openbare ruimte is altijd de voorafgaande toestemming 
van het College van Burgemeester en Schepenen vereist

Informatie met betrekking tot de uitbater: 

Bedrijf * 

Rechtsvorm en bedrijfsnaam 

Adres van de vennootschapszetel

Naam en voornaam van de zaakvoerder

Privéadres van de zaakvoerder

Telefoonnr

E-mail
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Informatie met betrekking tot de onderneming:

Handelsnaam 

Exploitatieadres

Type inrichting

Telefoonnr

Faxnr.

E-mail

Keuze uurregeling winkel overdag 

's nachts

Keuze wekelijkse rustdag

Afvalophalingsovereenkomst Contract nr.:  
Onderneming :  
Ophaaldag : 

Natuurlijke persoon (zelfstandige) *

Naam en voornaam van de uitbater

Privéadres van de uitbater

Telefoonnr.

E-mail
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* Voor nadere informatie met betrekking tot deze documenten kunt u terecht bij de dienst Handel 
van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem (02/ 563 59 03)

De aanvrager: 

Bij het formulier te voegen documenten:
Recto/verso kopie van de identiteitskaart

2 exemplaren van het inplantingsplan (schaal 2/100 - m.a.w. 2 cm = 1 meter) van uw terras en van het 
meubilair of van de uitstalling of van het sandwichbord/de menudrager en of accessoires met: 

De breedte van het voetpad
De inplanting van het gebouw waarin de onderneming is gevestigd, evenals van de aanpalende gebouwen

De inplanting van de ingangen en raampartijen van het gebouw waarin de onderneming is 
gevestigd, evenals van de aanpalende gebouwen

De grondinname van de aangevraagde voorziening in de openbare ruimte waarbij:

•voor de terrassen: een vrije doorgang beschikbaar moet zijn van minimaal een derde van de 
breedte van de aan voetgangers voorbehouden ruimte met een minimum van 2 meter;
•voor de uitstallingen van goederen, sandwichborden en menudragers, beachflag: een vrije 
doorgang voor voetgangers van minimaal 2 meter breed en in precieze gevallen 1,5 meter 
uitgaande van de bestaande toestand;

Afhankelijk van de locatie kan met het oog op een doordachte inrichting van de ruimte een 
grotere vrije zone door het College van Burgemeester en Schepenen worden geëist

LDe bestaande obstakels en stadsmeubilair, met inbegrip van andere uitstallingen, terrassen 
of andere inrichtingen binnen de grondinname van de gevraagde voorziening en op minder 
dan  10 meter van die laatste

Foto's of simulaties van de verwezenlijkingen, materialen en meubilair die zullen worden gebruikt

Indien de reglementering het vereist (bijvoorbeeld bij gereglementeerde beroepen) het bewijs van 
inschrijving van de handelsactiviteit die in het kader van bovenvermelde* handelszaak wordt 
uitgeoefend 

Datum Handtekening 
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