Aanvraagformulier drankvergunning,
kansspelinrichting en/of openingstijden
Neem voor bijkomende info contact op met de dienst lokale economie
economie@rijkevorsel.be – 03 340 00 30

Aanvraag voor (duid aan wat van toepassing is)
O drankvergunning gegiste en sterke dranken
O kansspelinrichting
O openingstijden

1.

Gegevens exploitatie + exploitant

Locatie waarvoor je een aanvraag indient
Naam exploitatie:

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

Adres exploitatie:

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

Soort handelszaak:

O café

O restaurant

O andere:

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

O taverne/bistro

O feestzaal

Openingsuren en sluitingsdag
De bepalingen m.b.t. het sluitingsuur vermeld in de algemene politieverordening blijven onverminderd gelden.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oppervlakte volledige exploitatie in m²:

………………………………………………………………………………………

Verbruiksruimte + alle ruimten niet voor publiek toegankelijk (uitgez. open en gesloten terras op openbaar domein)

Netto oppervlakte verbruiksruimte in m²: ………………………………………………………………………………………
Dienen niet meegerekend te worden: sanitair, toog en open terras openbaar domein

Contactgegevens maatschappelijke zetel
Naam + voornaam:

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

Adres:

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

Ondernemingsnr.:

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

Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 00

maandag: 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag - vrijdag: 9.00 uur - 12.00 uur

Rechtsvorm: O éénmanszaak
O andere:

O bvba

O nv

O vzw

O feitelijke vereniging

………………………………………………………………………………………………………………

Gegevens verantwoordelijke uitbater
Indien geen inwoner van Rijkevorsel, dient een bewijs van goed gedrag en zeden te worden toegevoegd.

Naam + voornaam:

………………………………………………………………………………………………………………

Rijksregisternummer:

………………………………………………………………………………………………………………

Nationaliteit:

………………………………………………………………………………………………………………

Geboorteplaats en –datum: ………………………………………………………………………………………………………………
Adres:

………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer/GSM:

………………………………………………………………………………………………………………

E-mailadres:

………………………………………………………………………………………………………………

Eigendom
Ben je eigenaar van het pand waar exploitatie plaatsheeft?

O ja

O neen

Zo nee, vul hieronder de gegevens van de eigenaar in:
Naam (natuurlijke of rechtspersoon)

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

Adres:

………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer/GSM:

………………………………………………………………………………………………………………

E-mailadres:

………………………………………………………………………………………………………………

2. Vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste
en/of sterke dranken
Aanvraag tot het schenken van:


gegiste dranken (minder dan 22° alcohol – vb. bieren, wijnen, ….)

O ja

O neen



sterke dranken (+22° alcohol – vb. whiskey, cognac, alcoholpops, …)

O ja

O neen

3. Attest burgemeester kansspelautomaten
Vul dit deel in als je een attest burgemeester nodig hebt om bij de kansspelcommissie een
vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een kansspelautomaat klasse III vergunning C.
Kansspelautomaten

O ja

O neen

Aantal (max. 2 toestellen): ………………………………………………………………………………………………………………
Type (enkel type Bingo of One-Ball toegelaten:

Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 00

…………………………………………………………………………

maandag: 9.00 - 12.00 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag - vrijdag: 9.00 uur - 12.00 uur

4. Openingstijden
Artikel 1.9.1 van de politieverordening bepaalt dat drankgelegenheden enkel geopend mogen zijn
vanaf 8.00 uur ’s morgens tot 1.00 uur ’s nachts, behoudens de nacht van vrijdag op zaterdag en
de nacht van zaterdag op zondag. De nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op
zondag mogen drankgelegenheden geopend zijn van 8.00 uur tot 2.00 uur ’s nachts.
O Geen afwijking openingstijd
O Afwijking openingstijd en vraag schriftelijke toelating om voornoemde drankgelegenheid te
mogen openhouden als volgt:
 De nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag vanaf …………… uur
’s morgens tot …………… uur ’s nachts
 De overige dagen van de week vanaf …………… uur ’s morgens tot …………… uur ’s nachts.

5. Muziekactiviteiten
Indien je muziek afspeelt of muziekactiviteiten wenst te organiseren in jouw inrichting, moet je
nagaan aan welke voorwaarden je dient te voldoen. Gelet op de specifieke materie kun je
bijkomende info vragen bij de milieudienst (milieudienst@rijkevorsel.be – 03 340 00 23).

6. Verzekeringen
Verzekering objectieve aansprakelijkheid ingevolge brand en preventie
Naam:

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

Polisnummer:

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

Verzekeringskantoor: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Geldig van

………………………………………………….

tot

……………………………………………………

 Voeg attest van polis bij

7. Brandvoorkoming
Een publiektoegankelijke inrichting dient te beantwoorden aan de voorschriften inzake
brandveiligheid. Hiertoe dient een brandpreventie/controleverslag opgemaakt te worden door de
brandweer. Hulpverleningszone Taxandria zal met jou contact opnemen voor een controle. Je
hoeft hiervoor zelf niks te ondernemen.
Vul de checklist brandweer in: zonder deze ingevulde checklijst kan jouw aanvraag niet verder
behandeld worden (zie bijlage).

Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 00

maandag: 9.00 - 12.00 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag - vrijdag: 9.00 uur - 12.00 uur

8. Bij aanvraag in te dienen documenten
 Kopie elektronisch identiteitskaart
 Indien niet gedomicilieerd in Rijkevorsel, een uittreksel uit het strafregister
 Recente foto van de straatgevel (zijde of zijdes van de horecazaak die langs de straat liggen)
 Attest van polis verzekering brand en objectieve aansprakelijkheid
 Checklist brandweer (zie bijlage)

9. Ondertekening
Ondergetekende:

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

verklaart dat deze aangifte oprecht en volledig is.
Datum: …………………………………………………

Handtekening: …………………………………………………

Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 00

maandag: 9.00 - 12.00 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag - vrijdag: 9.00 uur - 12.00 uur

CHECKLIST BRANDWEER
Naam inrichting:

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

Adres inrichting:

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

Naam uitbater:

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

Telefoon/gsm:

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

Bezetting
Max bezetting > 49 personen

O ja

O neen

O ja

O neen

O ja

O neen

O ja

O neen

O ja

O neen

O ja

O neen

O ja

O neen

O ja

O neen

O ja

O neen

Plaats en richting uitgangen aangeduid met pictogrammen (verplicht)

O ja

O neen

Veiligheidsverlichting aanwezig (verplicht)

O ja

O neen

Verplaatsbare verwarmingstoestellen met stralingswarmte aanwezig

O ja

O neen

Houders met vloeibare brandstoffen aanwezig

O ja

O neen

Gasflessen aanwezig in het gebouw

O ja

O neen

Gasflessen aanwezig naast het gebouw

O ja

O neen

O ja

O neen

Centrale verwarming aanwezig

O ja

O neen

Stookinstallatie aanwezig

O ja

O neen

O ja

O neen

Individuele verwarmingstoestellen aanwezig

O ja

O neen

Frituurtoestellen- vaste bak- en braadtoestellen aanwezig

O ja

O neen

Zo ja, is keuken gescheiden met horecazaak via een branddeur

O ja

O neen

Zo ja, is elk toestel uitgerust met automatische blusinstallatie

O ja

O neen

O ja

O neen

Inplanting
Aanpalende woningen
Zo ja, is de verbinding brandwerend gescheiden? Wand RF 60
Deur RF 30
Compartimentering
Woongelegenheid met nachtverblijf uitsluitend voor de uitbater
Zo ja, is er een rookmelder in privaat gedeelte (verplicht)
Woongelegenheid met nachtverblijf andere dan uitbater
Zo ja, is de verbinding brandwerend gescheiden? Wand RF 60
Deur RF 30
Evacuatie

Technische lokalen- installaties

Zo ja, gasflessen met vaste leiding indien buiten gebouw (verplicht)

Zo ja, vermogen > 30 Kw

Zijn er dampkappen aanwezig en worden die regelmatig gereinigd
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 00

maandag: 9.00 - 12.00 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag - vrijdag: 9.00 uur - 12.00 uur

Melding en waarschuwing/alarm
Meldingstoestel aanwezig in de inrichting (vb. telefoon) (verplicht)

O ja

O neen

Alarmsysteem aanwezig

O ja

O neen

 verplicht indien meerdere van elkaar gescheiden publiek toegankelijke lokalen of indien personeel
tewerkgesteld op verdieping.

Snelblustoestellen
Voldoende snelblussers aanwezig en jaarlijks gekeurd (verplicht)

O ja

O neen

Snelblussers stevig en goed zichtbaar opgehangen (verplicht)

O ja

O neen

Snelblussers voorzien van desbetreffende pictogram (verplicht)

O ja

O neen

Attest verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (verplicht)

O ja

O neen

Algemene richtlijnen bij brand aanwezig

O ja

O neen

Bijzondere risico’s materialen en versieringen

O ja

O neen

 1 bluseenheid per 150 m2 en per verdieping of compartiment

Uitbating

 Aangebrachte bouwmaterialen- versieringen mogen geen bijzonder risico voor de (brand)veiligheid met zich
meebrengen. De normale stoffering zoals overgordijnen, tafellinnen, …. vallen niet onder dit artikel.

Periodieke controle
Datum laatste nazicht
of keuring + door wie

Periodiciteit

Controle

5 jaarlijks

EDTC

Verwarming

Jaarlijks

BI

Kopie attest van installateur
bijvoegen

Gasdichtheid
installatie

5-jaarlijks

BI

Kopie nazicht bijvoegen

Jaarlijks

BI

Kopie attest installateur bijvoegen

6-maandelijks

BP

Logboek controle dient aanwezig te
zijn in inrichting

Snelblussers

Jaarlijks

BP

Dampkappen
(indien
aanwezig)

Jaarlijks

BP

Bewijs keuring bijvoegen of datum
laatste keuring aangeplakt op
toestel
Logboek controle dient aanwezig te
zijn in inrichting

Laagspanning

Waarschuwing
en alarm (indien
aanwezig)
Veiligheidsverlichting

BI = bevoegd installateur

BP = bevoegd persoon

Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 00

Opmerking
Kopie keuringsattest bijvoegen

EDTC = externe dienst technische controle

maandag: 9.00 - 12.00 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag - vrijdag: 9.00 uur - 12.00 uur

