
(*) schrappen wat niet past 

 

 

 

Jan van Ruusbroecpark – 1560 Hoeilaart – tel. 02 658 28 40 

secretariaat@hoeilaart.be 
 

Aanvraagformulier  

horeca- en drankvergunning 

In te vullen door de dienst: 

Dossiernummer:  
……………………………………………… 

Secret04-12.2015 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier vraagt u bij het college van burgemeester en schepenen een horeca- en 
drankvergunning aan voor het uitbaten van uw zaak in Hoeilaart.  

Wat doet u met het ingevulde formulier? 

Dit aanvraagformulier moet per post bezorgd worden aan: Secretariaat, Jan van Ruusbroecpark, 1560 
Hoeilaart of via e-mail secretariaat@hoeilaart.be.  

 

  Luik A: In te vullen door de aanvrager 

 

 Naam van de zaak:   

 Adres:   

 Postnummer en gemeente:   

 Naam van de zaakvoerder:   

 Telefoon- of gsm-nummer:    

 Ondernemingsnummer:    

 Reden van de aangifte:  O  Opening – Stopzetting – Wijziging (*)  

 
Welke wijziging  

(indien van toepassing):   

 Vergunning sterke drank:      De vergunning voor het verstrekken van sterke drank  

       wordt hierbij aangevraagd – niet aangevraagd (*)  

 

  Bij te voegen documenten door de aanvrager 

 

 Kopie van de statuten van de zaak. 

 Kopie van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. 

 Kopie van het brandpreventieverslag. 

 Bewijs van goed zedelijk gedrag/ uittreksel uit het strafregister van alle personen vermeld 

in de statuten (enkel van wie niet in Hoeilaart woont). 

 

 

 

 

 Datum: dag   maand   jaar      

 

 

 

 

Handtekening van de aanvrager:  
 

 



(*) schrappen wat niet past 

 

 

 

 

 

 

  Luik B: In te vullen door het gemeentebestuur 

Attest over de hygiëne:      De milieudienst controleert of de zaak op vlak van hygiëne  

      aan de wettelijke vereisten voldoet. 

      voldoet – voldoet niet (*) 

Moraliteitsattest:      Voor inwoners van Hoeilaart consulteert de gemeente zelf 

      het strafregister. 

      voldoet – voldoet niet (*) 

Horecavergunning:  O De horecavergunning wordt toegekend – geweigerd (*). 

Bericht van de gemeente over 

drankslijterij:      positief – negatief (*) 

Vergunning sterke drank      De vergunning voor sterke drank wordt 

(indien aangevraagd):      toegekend – geweigerd (*). 

   
 

  LUIK C: Ondertekening 

 

Datum: dag   maand   jaar      
 

 

 De burgemeester, 

  

  

  

  

  

  

(Gemeentezegel) Tim Vandenput 

 

 
 


