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Aanvraagformulier betreffende stedelijke administratieve 

verordening voor de nachtwinkels en private bureaus voor 

telecommunicatie. 

Waarvoor hebt u een vergunning nodig? 

De uitbating van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie, zoals 

omschreven in het reglement art.1, kan pas na het indienen van een aanvraag tot uitbating.  

Dien de aanvraag in minstens 45 dagen voor de (her)opening van de zaak  

bij de dienst Lokale economie, Korenmarkt 10, 8870 Izegem. 

 

Welke regelgeving is van toepassing op de drankgelegenheid ? 

De stedelijk administratieve verordening betreffende de nachtwinkels en private bureaus 

voor telecommunicatie . Dit is beschikbaar bij de dienst lokale economie of op de website 

www.izegem.be  

 

Wanneer ontvangt u een vergunning? 

De aanvrager dient uiterlijk binnen een periode van 3 maanden na de inwerkingtreding van 

dit reglement een uitbatingsvergunning aan te vragen.  

De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt 

verleend of geweigerd door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Indien aan alle voorwaarden van de stedelijke verordening  en overige  toepasselijke 

wetgeving is voldaan, wordt een definitieve vergunning afgeleverd door het college van 

Burgemeester en Schepenen, uiterlijk 6 maanden na het verlenen van de tijdelijke 

vergunning. 

 

In te vullen door de AANVRAGER  

 

Identificatiegegevens: 

1. Nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie 

Naam : 

Adres : 8870 Izegem,        
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Bestemming van de horecazaak :  nachtwinkel  privaat bureau voor 

communicatie (schrap wat niet past) 

 

2. Uitbater (zie artikel 1) 

Eigenaar / huurder  

 

a) Indien rechtspersoon 

- rechtsvorm : 

- naam : 

- adres maatschappelijke zetel : 

-  persoonlijke gegevens zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder  

 Naam + voornaam : 

 Rijksregisternummer : 

 Geboorteplaats : 

 Geboortedatum : 

 Adres woonplaats : 

 

b) Indien natuurlijk persoon 

Naam + voornaam : 

Rijksregisternummer : 

Geboorteplaats : 

Geboortedatum : 

   Woonplaats adres : 

 

Gsm :     Tel. :   

E-mailadres: 

Ondernemingsnummer / BTW-nummer : 

 

 

3. Andere bewoners op het adres van de drankgelegenheid 

Naam + voornaam :   

Geboorteplaats :  

Geboortedatum :  
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Verwantschap met uitbater : 

 

 

 

Sluitingsuren en wekelijkse rustdag: 

 

- Nachtwinkel: de toegang van de consument tot de nachtwinkel wordt 

verboden tussen07.00u en18.00u. 

- Privaat bureau voor telecommunicatie: de toegang van de consument 

tot de zaak wordt verboden tussen 08.00 en na 20.00u. 

- De wekelijkse rustdag, een ononderbroken periode van 24u, is bevestigd 

op een zichtbare plaats met vermelding van aanvangsuur. 

 

 

Ruimtelijke situering van de handelszaak. 

De uitbating van de nachtwinkel/ privaat bureau voor telecommunicatie is gelegen 

in: 

- Het centrumgebied bestaande uit Marktstraat, Grote Markt, Wolvestraat, 

Korenmarkt, Hallestraat, Ketelstraat, Melkmarktstraat, Melkmarkt, 

Wijngaardstraat, Hondstraat, Stationsstraat, Kruisstraat, Gentsestraat tussen 

Marktstraat en Papestraat, Roeselaarsestraat vanaf de Gentsestraat tot 

aan het kruispunt Mandelstraat-Krekelmotestraat, Baron de Pélichystraat 

en Ommegangstraat tussen Roeselaarsestraat en Heilig-Hartstraat. 

 

- Te Emelgem in de Baronstraat tussen Reperstraat en Reigerstraat 

 

 

- Langs de N 36 

 

De nieuwe nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie is niet gevestigd 

op minder dan 500m in vogelvlucht van een bestaande nachtwinkel of privaat 

bureau voor telecommunicatie. 
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Flankerende maatregelen met betrekking tot overlast 

- Het is verboden om de nachtwinkel tussen 22.00u en 07.00u te laten 

beleveren. 

- Het is verboden om alcoholhoudende dranken te verbruiken in de 

nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie. 

- Het is verboden om in de nabije omgeving van nachtwinkels voertuigen 

draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat. 

- De uitbater van de nachtwinkel doet alles om de omgeving rond de 

handelszaak net te houden: een afvalemmer om het afval te verzamelen 

tijdens de openingsuren die na de openingsuren van het openbaar 

domein verwijdert wordt. 

 

 

!     Bij te voegen bewijsstukken: kruis de bewijsstukken aan die zijn 

toegevoegd 

 

 Kopie identiteitskaart uitbater(s) en/ of kopie identiteitskaart zaakvoerder of 

gedelegeerd bestuurder. 

 Kopie van de statuten van de vennootschap en bewijs publicatie in Belgisch 

Staatsblad 

 Uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (opvolger handelsregister) 

o te verkrijgen bij een ondernemingsloket in de buurt (Zenito, Acerta, 

Securex, Xerius,…) 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/opri

chting/ 

ondernemingsloket/#.VIF1HzIg-70  

 Bewijs aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds 

 Bij verkoop van tabaksproducten: een kopie  van de beroepsaangifte 108 

van de administratie der douane en accijnzen 

 Bij verkoop van alcoholhoudende dranken (gegiste en sterke drank): kopie 

van de vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken. 

 Kopie kennisgeving met het oog op registratie bij het FAVV (Federaal 

Agentschap voor Voedselveiligheid)  
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 Uittreksel strafregister voor mensen die niet in Izegem wonen (max. 30 dagen 

oud) 

o af te halen op het gemeentehuis van de plaats waar u in de 

bevolkingsregisters ingeschreven bent 

 

Voor akkoord: 

Handtekening    plaats    datum 
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