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Aanvraagformulier vergunning tot het verkopen, verstrekken of schenken van gegiste 
en / of sterke dranken  

 
Met dit aanvraagformulier vraagt u een (drank)vergunning aan om gegiste dranken (dranken met een 
alcoholpercentage minder dan 22°) en sterke dranken (dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22°) te 
mogen schenken in publieke vaste inrichtingen (cafés, snackbars, restaurants,…) of in een rondreizend marktkraam 

 
Aanvraag voor het schenken van : 

 
Bieren, wijnen,… Gegiste dranken (minder dan 22°alcohol) 

 
ja                                                         nee 
 

Whisky, cognac,… Sterke dranken (meer dan 22°alcohol) 
 
ja                                                         nee 
 

 

Gegevens met betrekking tot de handelszaak : 

Bestemming van de handelszaak  café 
 snackbar 
 brasserie 
 restaurant 
 andere : ………………………………………….. 

waarvoor dient u een aanvraag in ? 
 
 

 

 nieuwe handelszaak 
 
datum geplande opening : ………………………….. 

 
 overname van een bestaande handelszaak 

Contactgegevens van de handelszaak 

 
Commerciële naam : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres handelsvestiging : ……………………………………………………………………………………………... 
 
Postcode : …………………………………………………………….gemeente : …………………………………. 
 
Telefoon : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ondernemingsnummer : ……………………………………………………………………………………………… 
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Gegevens over de verantwoordelijke exploitant / zaakvoerder 

 
Naam en voornaam : …………………………………………………………………………………………………. 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode : …………………………………………………………….gemeente : …………………………………. 

nationaliteit :……………………………………………………………………………………………………………. 

geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………….  

geboorteplaats : ……………………………………………………………………………………………………….. 

rijksregisternummer : …………………………………………………………………………………………………. 

 
Telefoon : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

bent u als aanvrager : 
 

 eigenaar van het handelspand  
    (kopie eigendomsakte bijvoegen) 
 
 huurder van het handelspand  
   (kopie huurovereenkomst bijvoegen) 

 

Gegevens over de rechtspersoon 

 

naam van de rechtspersoon : ……………………………………………………………… 

adres van de maatschappelijke zetel : Straat : 

Nr 

Postcode 

gemeente 

wat is de rechtsvorm ? :  Besloten Vennootschap met Beperkte 
Aansprakelijkheid (BVBA) 

 Naamloze Vennootschap (NV) 

 Vennootschap Onder Firma (VOF) 

 Coöperatieve Vennootschap met Beperkte 
Aansprakelijkheid (CVBA) 

 Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte en 
hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOA) 

 andere : …………………………………………………… 

oprichtingsdatum vennootschap ………………………………………………………………… 



  
CONTACTADRES BRIEFWISSELING 

Dienst Economische Zaken Aan het college van burgemeester en schepenen 

Gravenplein 8 ● 9120 Beveren Gravenplein 8 ● 9120 Beveren 

T 03 750 16 70 ● F 03 755 15 23 GELIEVE IN UW ANTWOORD ONS KENMERK TE VERMELDEN 

economie@beveren.be www.beveren.be 

 

Voeg volgende documenten bij deze aanvraag  

 

1. indien huurder : copy handelshuurovereenkomst 

2. copy van verzekering objectieve aansprakelijkheid (verzekering tegen brand- en 
ontploffingsgevaar) 

3. voor niet-inwoners van Beveren : een moraliteitsattest van de zaakvoerder, de eventuele 
lasthebber en de bij hen inwonende of in de inrichting wonende personen die aan de exploitatie 
van de drankgelegenheid deelnemen. Een moraliteitsattest kan je aanvragen bij de politie van de 
stad of gemeente waar je gedomicilieerd bent. 

4. Attest van het Federaal Voedselagentschap (FAVV)  

 

Bezorg deze aanvraag aan het gemeentebestuur van Beveren, dienst economische zaken, Stationsstraat 
2 te 9120 Beveren 

Aangezien aan deze aanvraag diverse onderzoeken verbonden zijn, met name een 
brandveiligheidsonderzoek, hygiëneonderzoek, stedenbouwkundig onderzoek en een 
moraliteitsonderzoek raden wij u aan om uw aanvraag tijdig (minimaal 3 maanden) voor het 
openen van uw handelszaak in te dienen. 

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht op de dienst economische zaken van de gemeente Beveren 
 03 750 16 76 
e-mail : economie@beveren.be  

 

 

Datum aanvraag en ondertekening 

 

Datum aanvraag : ……………………………………………………… 

 

handtekening 

De exploitant of zaakvoerder de perso(o)n(en) die dagelijks belast zijn met de 
exploitatie (uitbater) 

……………………………….. ………………………………………………………. 
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