DIENST ECONOMIE

AANVRAAGFORMULIER voor horecapremie
Meer info
Tel. : 089 730 799
christel.nelissen@lanaken.be

Opsturen
Gemeente Lanaken
Dienst economie
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
email :
christel.nelissen@lanaken.be

Persoonlijk afgeven
Gemeente Lanaken
Dienst economie
Gemeenteplein 4
3620 Lanaken

Belangrijke informatie voor de invuller
Dit formulier is geldig sinds 25 mei 2020

Waarvoor dient dit formulier ?
Gemeente Lanaken wilt horeca uitbaters die willen renoveren en investeren in een toffe,
coole horecazaak, ondersteunen.
Dit formulier wordt gebruikt voor de aanvraag van de ondersteuning.
De voorwaarden vindt u in het “Subsidiereglement horecapremie”.
U vindt het op www.lanaken.be of kunt het opvragen bij dienst economie.

Gegevens horeca zaak
1. Naam horeca zaak

2. Adres horeca zaak
straat en nummer/bus

postcode en (deel) gemeente

3. Beschrijving (concept) horeca zaak (bv café, frituur, brasserie, vegetarisch
restaurant,…)
Voor een ecologisch concept kan de horecapremie verhoogd worden (korte keten, veganistisch,…).
Beschrijf daarom goed welk concept jouw horeca zaak heeft.

Gemeente
Lanaken

Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken, T 089 730 799
christel.nelissen@lanaken.be, www.lanaken.be

4. Openingsuren horeca zaak
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Pop-up ?
5. Ondernemingsnummer

6. Bankrekeningnummer op dewelke de horecapremie mag gestort worden

7. Gegevens aanvrager
Naam:
Voornaam:
GSM nr :
Email :
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Informatie over het pand
8. Bent u huurder of eigenaar van het pand ?

□ Huurder
□ Houder van zakelijke rechten
□ Opstalhouder
□ Erfpachter
□ Vruchtgebruiker
□ Volle eigenaar
9. Stedenbouwkundige vergunning
Win hiervoor advies in bij de dienst Ruimtelijke Ordening

□ Ja Nummer …………………………………..
□ Neen
□ Werd aangevraagd op dag __ __ maand __ __ jaar __ __ __ __
□ Moet nog aangevraagd worden
□ Niet noodzakelijk volgens het advies van de dienst Ruimtelijke Ordening
10. Heeft het pand als bestemming “horeca” ?
Win hiervoor advies in bij de dienst Ruimtelijke
Ordening

□ Ja
□ Neen
11. Heeft u een horecavergunning (=exploitatievergunning) ?

□ Ja
□ Aangevraagd. Wanneer ? …………………..
□ Neen

3

Informatie over de uitgaven
Voor een ecologische investeringen kan de horecapremie verhoogd worden.
Indien je bv. energiebesparende investeringen hebt gedaan, licht deze duidelijk toe..

Kruis aan welke werken u liet uitvoeren

□ Behang- en schilderwerken
□ Pleisteren
□ Bevloering
□ Binnenschrijnwerk
□ Plafondwerken
□ Electriciteitswerken
□ Ventilatiesysteem
□ Verwarming en verwarmingsinstallaties
□ Isolatie
□ Aankoop en installatie van roerende goederen die onroerend worden door
bestemming

□ Beveiligingssysteem
□ Buitengevelwerken
□ Andere (een opsomming van alle aanvaarde werken vindt u in het reglement)
Welke?

Bijlagen
De volgende bijlagen dienen bij dit aanvraagformulier toegevoegd te worden :












Het behoorlijk ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier
Een kopie van de eigendomsakte of huurovereenkomst
Een ondertekend akkoord tussen (in voorkomend geval) van alle naakte eigenaars,
alle houders van zakelijke rechten en de huurder
De stedenbouwkundige vergunning indien vereist voor de uit te voeren werken
Een kopie van een geldige horecavergunning op naam van de uitbater van de
horecazaak
Een kopie van rechtsgeldige facturen, uitgeschreven door een aannemer en/of
leverancier op naam van de aanvrager, uitgesplitst per duidelijk omschreven
onderdeel van de werken die betrekking hebben op het horecagedeelte
Een kopie van alle relevante betalingsbewijzen
Een kopie van de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger van de
aanvrager
Het bewijs van rechtsgeldige ondertekening van de aanvraag
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Foto’s van de bestaande toestand en foto’s van het resultaat na de uitgevoerde
werken
Bewijs van externe begeleiding bij ondernemingsplan of ontwikkeling
ondernemerscompetenties (indien startende horeca uitbater)
Beschrijving concept horeca zaak

Ondertekende verklaart kennis genomen te hebben van het subsidiereglement horecapremie.
Ondertekende bevestigt dat de gegevens in dit aanvraagformulier naar waarheid zijn
ingevuld.
Naam ondertekenaar :

Datum :

Handtekening :

Ontvangstdatum (door dienst economie in te vullen):
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