Jan van Ruusbroecpark – 1560 Hoeilaart – tel. 02 658 28 57
lokaleeconomie@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be

Aanvraag

In te vullen door de dienst:

van een premie Kernwinkelgebied

Dossiernummer:
………………………………………………
Econo10-12.2017

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een premie aan ter ondersteuning van de renovatie van of de verhuis
naar een pand gelegen in het kernwinkelgebied van Hoeilaart. U kunt aanspraak maken op de
premie wanneer u eigenaar bent van een pand dat ouder is dan 5 jaar. De premie bedraagt 75 %
van de aanvaarde offertebedragen (exclusief btw), met een maximum van 15.000 euro per dossier.
U kunt een tussenkomst vragen voor gevelrenovatie van een handelspand (max. 3750 euro),
aanpassingswerken voor wonen of werken boven of achter winkels (max. 3750 euro), verhuis van
een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied (max. 3750 euro),
aanpassingswerken om van een of meerdere panden gelegen in het kernwinkelgebied een
geschikte handelszaak te maken (max. 3750 euro).
Wat doet u met het aanvraagformulier?
Het aanvraagformulier moet uiterlijk op vrijdag 30 augustus 2019 worden ingediend 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/premie-kernwinkelgebied.

De aanvrager – de eigenaar
Voornaam en naam:
Straat en nummer:
Postnummer en gemeente:
Telefoon- of gsm-nummer:
E-mailadres:
Het pand
Adres van het pand:
Straat en nummer:
Postcode en gemeente:
De aanvrager verklaart eigenaar te zijn van dit pand.
Timing
Geschatte begin- en einddatum voor de uitvoering van dit project.
Begindatum:
Einddatum:

De Premie
Voor welke kosten wenst u een tussenkomst?
(vink aan welk geval voor u van toepassing is – meerdere keuzemogelijkheden)
Gevelrenovatie van een handelspand in het kernwinkelgebied.
Aanpassingswerken voor wonen of werken boven of achter winkels in het
kernwinkelgebied.
Verhuis van een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied van
Hoeilaart.
Aanpassingswerken om van een of meerdere panden
kernwinkelgebied een geschikte handelszaak te maken.

gelegen

in

het

Beschrijving van de werken – inhoudelijke beschrijving van het project

Toegankelijkheid
Welke maatregelen worden er genomen m.b.t. de toegankelijkheid voor personen met
een handicap?

Onderneming (Indien dit reeds gekend is)

Maatschappelijke naam:
Juridische vorm:
(Indien vennootschapsvorm, gelieve statuten bij te voegen als bijlage)
Ondernemingsnummer:
Adres maatschappelijke zetel:

E-mailadres:
Website:

Bij te voegen documenten
Een overzicht van de geplande investeringen, met verwijzing naar bijgevoegde
offerten, gebruik hiervoor het sjabloon.
Een kopie van de offerten waarop het premiebedrag dient te worden gebaseerd.

Datum: dag

Handtekening
van de aanvrager - eigenaar,

maand

jaar

