
 

 
Jan van Ruusbroecpark – 1560 Hoeilaart – tel. 02 658 28 57 

lokaleeconomie@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be 

 

Aanvraag van een starterspremie In te vullen door de dienst: 

Dossiernummer:  
……………………………………………… 

Econo11-01.2018 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier vraagt u een starterspremie aan. U kunt aanspraak maken op de premie wanneer 

u als ondernemer of zelfstandige drie jaar geleden of recenter gestart bent met een 

handelsactiviteit in Hoeilaart. De premie bedraagt 75 % van de aanvaarde factuurbedragen 

(exclusief btw), met een maximum van 15.000 euro per dossier, verdeeld over drie jaar. U kunt een 

tussenkomst vragen voor de kosten gemaakt bij de inrichting van het pand, marketingkosten en/of 

de kosten die gepaard gaan met gevelverfraaiing. Wanneer u het pand huurt, kan u ook een 

tussenkomst vragen in de huurkosten. Wanneer u eigenaar bent van het pand, kan u ook een 

tussenkomst vragen in de verplichte notariskosten die gepaard gaan met de aankoop van het pand. 

 

Wat doet u met dit formulier? 

Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 15 april of 15 oktober ingediend worden bij de dienst 

Lokale Economie door afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs, per e-mail naar 

lokaleeconomie@hoeilaart.be of per aangetekend schrijven gestuurd naar: dienst Lokale Economie, 

Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart, samen met de gevraagde documenten, zoals vermeld 

op de website www.hoeilaart.be/starterspremie.  

 
  De aanvrager – starter 

 Voornaam en naam:    

 Rijksregisternummer:    

 Geboorteplaats- en datum:   

 Nationaliteit:    

 Straat en nummer (+bus):    

 Postnummer en gemeente:    

 Telefoon- of gsm-nummer:    

 E-mailadres:    

 
Datum aansluiting sociaal statuut 

der zelfstandigen in hoofdberoep:   

 Burgerlijke staat:   

 Naam partner (indien gehuwd):   

 Beroep partner (indien gehuwd):   

   
  De aanvrager huurt een handelspand in de gemeente Hoeilaart. 

   

  De aanvrager is eigenaar van een handelspand in de gemeente Hoeilaart. 

   

   



  Rechtspersoonlijkheid 

 Maatschappelijke naam:   

 Juridische vorm:   

 (indien vennootschapsvorm, gelieve statuten bij te voegen in bijlage) 

 Ondernemingsnummer:   

   

  Maatschappelijke zetel 

 Straat en nummer (+bus):   

 Postnummer en gemeente:   

 Telefoonnummer:    

 E-mailadres:   

 Website:   

   

  Activiteit 

 Benaming/uithangbord:   

 Straat en nummer (+bus):   

 Postnummer en gemeente:    

    

 Nacecode Omschrijving activiteit Hoofdactiviteit Nevenactiviteit 

     

     

     

     

     

   

  De Premie 

 
 Voor welke kosten wenst u een tussenkomst? 

 (vink aan welk geval voor u van toepassing is – meerdere keuzemogelijkheden) 
 

  Kosten die gepaard gaan met gevelverfraaiing. 

   
  Kosten die gepaard gaan met de inrichting van het pand. 

   
  Marketingkosten. 

   
  Huurkosten (indien u het pand huurt). 

  Verplichte notariskosten die gepaard gaan met de aankoop van een pand (indien u 

eigenaar bent van het pand). 

   

     



  Bij te voegen documenten  

 

  Het ondernemingsplan. 

   

  Een overzicht van de door de aanvrager gevolgde opleidingen in het kader van de 

handelsactiviteit. 

   

  Een overzicht van de door de aanvrager ontvangen begeleidingen in het kader van 

de handelsactiviteit. 

   

  Een overzicht van de (geplande) investeringen in het kader van de opstart of 

uitoefening van de handelsactiviteit. 

   
  Een overzicht van de (geplande) marketingkosten in het kader van de opstart of de 

uitoefening van de handelsactiviteit. 

   
  Een kopie van de huurovereenkomst, ondertekend door beide partijen. Dit wanneer 

u het pand huurt en een tussenkomst wenst aan te vragen voor de huurkosten. 

   
  Een bewijs van aankoop van het pand en een betalingsbewijs van de verplichte 

notariskosten. Dit wanneer u eigenaar bent van het pand en een tussenkomst wenst 

aan te vragen voor de verplichte notariskosten die gepaard gaan met de aankoop 

van een pand. 

   

   

 Datum: dag     maand     jaar          

 

  

 

 

 

Handtekening  

van de aanvrager - starter, 

 

 

 

 

      

 


