
   
 

Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel maandag - vrijdag:  9.00 - 12.00 uur 
03 340 00 00 maandag: 15.30 - 19.30 uur 
 woensdag: 13.00 - 15.30 uur 

 
Aangifteformulier  

belasting op tapperijen  
Neem voor bijkomende info contact op met de dienst financiën:  

financien@rijkevorsel.be - 03 340 00 04 
(*) verplicht in te vullen 

 

Info  
In bijlage vindt u het aangifteformulier voor de gemeentebelasting op tapperijen. U dient dit 

aangifteformulier zo volledig mogelijk in te vullen en aan de financiële dienst terug te bezorgen.  

 

Dit kan: 

 via e-mail aan financien@rijkevorsel.be 

 via het online formulier op het e-loket: www.rijkevorsel.be/tapperijen  

 per post aan het lokaal bestuur t.a.v. financiële dienst, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel  

 door afgifte van het formulier aan de balie van het gemeentehuis.  

 

Indien de zaak om één of andere reden niet meer bestaat, verhuisd is of andere, gelieve dan 

volgende stappen te ondernemen:  

 Voeg de nodige bewijsstukken bij deze aangifte zodat hiermee rekening gehouden kan 

worden bij het opmaken van het belastingkohier.  

 Geef via het ondernemingsloket de noodzakelijke gegevens door zodat de status van de 

zaak wordt aangepast in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen (KBO). Op deze manier 

worden geen aangiftes meer verzonden op basis van de gegevens van de KBO.  

 

Indien er meerdere vestigingen zijn in de gemeente, dient per vestiging een aangifteformulier te 

worden ingevuld.  

 

Art. 7: Bij gebrek van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 

belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het lokaal bestuur beschikt.  

 

Het volledige belastingreglement vindt u terug op de website: www.rijkevorsel.be/reglementen. 

 

  



   
 

Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel maandag - vrijdag:  9.00 - 12.00 uur 
03 340 00 00 maandag: 15.30 - 19.30 uur 
 woensdag: 13.00 - 15.30 uur 

Belastingplichtige 
Naam of firmanaam (+juridische vorm): *  ……………………………………………………………………………………… 

BTW-nummer: *    ……………………………………………………………………………………… 

Adres maatschappelijke zetel: *  ……………………………………………………………………………………… 

Telefoon/gsm: *    ……………………………………………………………………………………… 

E-mailadres:     ……………………………………………………………………………………… 

 

Belaste goed 
Naam:  *      ……………………………………………………………………………………… 

Adres tapperij: *    ……………………………………………………………………………………… 

Aantal m²:     ……………………………………………………………………………………… 

Aantal m2 zalen bestemd voor verhuur aan derden: ………………………………………………………………………. 

Aankoopcijfer van gegiste en/of sterke dranken van vorig jaar: …………………………………………………… 

Muziekinstallatie:  

basisinstallatie (aantal):  ……………………………………………………………………………………… 

bijkomende externe luidsprekers of boxen (aantal): …………………………………………………………… 

Speeltoestellen: 

 niet-elektronisch (aantal):  ……………………………………………………………………………………… 

 elektronisch of elektrisch (aantal): ……………………………………………………………………………………… 

Kansspelen (aantal):    ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Oprecht verklaard, 

 

Datum: 

Handtekening: 


