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GEGEVENS VERANTWOORDELIJKE EXPLOITANT (ZAAKVOERDER/BESTUURDER) 

Rijksregisternummer 
 

  .   .   .    -   

Naam  

Adres  

Telefoon/GSM  

E-mailadres  

 
GEGEVENS ONDERNEMING 
 

Ondernemingsnummer     
   

 
       

 

Maatschappelijke naam  

Naam zaak (uithangbord)  

Adres vestiging  

Telefoonnummer  

E-mailadres zaak  

Website  

Rekeningnummer 
 

BE 
  

   
  

        
  

 

http://www.wortegem-petegem.be/
mailto:lokale.economie@wortegem-petegem.be
http://www.wortegem-petegem.be/privacyverklaring
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Datum opening zaak:  ………./………./……………….. 
 
Omschrijf de activiteit van jouw zaak: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Verklaring 

Ik, ………………………………………………………………………………………………………………………………, bevestig dat mijn zaak niet 
tot de volgende categorieën behoort: 

• bijkomende vestigingseenheden van een bestaande inschrijvingsplichtige onderneming; 
• de omvorming van een onderneming-natuurlijke persoon naar een onderneming-

rechtspersoon; 
• zaken wiens gegevens in het KBO niet correct zijn; 
• vzw’s; 
• callshops, shops met cannabis en aanverwante producten, nachtwinkels, automatenshops, 

goktenten, seksshops, peepshows, dancings, lunaparken, privéclubs, wedkantoren; 
• een handelszaak die ontstaat door een loutere wijziging van de rechtsvorm van een reeds 

bestaande handelszaak; 
• verhuring en ter beschikking stellen van bedrijfspanden; 
• opslagruimtes en/of magazijnen. 
 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. 
 
Datum:  ………./………./……………….. 
 
Naam (in drukletters): ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening 
 

Terug te sturen naar de dienst Lokale Economie via e-mail naar lokale.economie@wortegem-petegem.be 
of per post naar Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem.  

Voeg hierbij het attest van inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. 
Voor bijkomende info en/of hulp bij het invullen van dit formulier, kan je steeds terecht bij 

de dienst Lokale Economie via het nummer 056 68 81 14. 
 
In te vullen door de gemeente 
Datum ontvangen aanvraag     ………./………./……………….. 
Datum verklaring ontvankelijke aanvraag   ………./………./……………….. 
Goedkeuring aanvraag college     ………./………./……………….. 
Uitbetaling        ………./………./……………….. 
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