Aanvraag uitstalling

Aanvraagformulier voor het opstellen van
uitstalinrichtingen van koopwaar en/of
automaten op het openbaar domein
Uitstalling: Inname van het openbaar domein door koopwaren en voorwerpen die nodig zijn om
koopwaren te tonen, als de inname niet onder de wet op ambulante handel valt.
1. Gegevens handelszaak
Naam
Adres
Telefoon/ gsm nummer
Naam uitbater

2. Gegevens aanvrager/ belastingsplichtige
Naam/ naam vennootschap
Adres
Telefoon/ gsm nummer
e-mailadres
Ondernemingsnummer
3. Vraagt toelating aan voor het plaatsen van:
Maak een keuze OF - indien van toepassing- kruis meerdere aan:
 Inname door uitstalling van koopwaar of voorwerpen die nodig zijn om koopwaar te tonen
 Inname door plaatsing allerhande toestellen zoals drank-, brood- en snoepgoedautomaten
 Inname door plaatsing fietsenstalling of fietsrekken
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t.h.v. voornoemde zaak voor …… aantal jaren (maximum 5).
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Dient een vergunning te bekomen maar is niet belastingplichtig.
Dienst Lokale Economie
050 72 89 54
lokale.economie@maldegem.be
Gemeentehuis – Marktstraat 7
9990 Maldegem

4. Nadere specificatie van de uitstalling en de locatie:
1. de afstand tussen de gevel en de rijbaan bedraagt 1,50 meter of meer

: ja/nee

2. de afstand tussen de uitstalling en de rijbaan zal 1,50 m of meer bedragen : ja/nee
3. de uitstalling kan worden geplaatst binnen een meter uit de gevel

: ja/nee

4. de uitstalling is hoger dan 2 meter

: ja/nee

5. de gevellengte van het pand is

: ……..... m

6. de breedte van de totale uitstalling is

: …........ m

7. de totale oppervlakte van de in gebruik te nemen openbare weg bedraagt

: ……….. m²
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5. Dossierstukken






de schriftelijke vraag met vermelding van de aard van de uitstalling
minimum 2 kleurenfoto’s van de plaats waar de constructie wordt opgericht
een inplantingsplan
 de voorziene inplanting van de uitstalling
 eventuele hindernissen (parkeermeters, bomen, trottoirkasten van
nutsmaatschappijen, verlichtingspalen, vuilbakken, …) en ander
aanwezige toebehoren van het openbaar domein (gasafsluiters, kolken,
…) aanwezig in een zone van minimum 2 meter rond de gevraagde
oppervlakte.
 vermelding van vrije doorgang
beschrijving, tekeningen en/of kleurenfoto’s van de uitstallingen
 afmetingen, plaatsing en materialen

6. Ondertekening
Ik verklaar dat deze gegevens correct zijn
Datum:
Handtekening aanvrager(s):
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Tarief = 30 EUR/jaar/m² × oppervlakte uitstalling koopwaar en voor automaten: drank-, brood-, en
gelijkaardige toestellen: 150,00 euro/jaar/m²
Met de gedeelten kleiner dan een halve m² wordt geen rekening gehouden, de gedeelten gelijk aan of boven
een halve m² worden aangerekend als volledige m². De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar
verschuldigd. De tarieven worden geïndexeerd.
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