AANVRAAGFORMULIER:
PLAATSEN VAN VOORWERPEN OP HET
OPENBAAR DOMEIN
Te bezorgen aan:
College van burgemeester en schepenen
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel
Wat?
Met dit formulier kan je een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en
schepenen om een terras, stoelen windschermen, verkoopsartikelen,… op het openbaar
domein te plaatsen.
Binnen 90 dagen beslist het College van burgemeester en schepenen of je aanvraag
aanvaard wordt.

Voor welke locatie vraagt u een toelating aan?

Naam van de zaak: .....................................................................
Adres: ......................................................................

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager: ......................................................................
Naam zaakvoerder: ......................................................................
Hoedanigheid aanvrager: .....................................................................
(Eventueel toestemming eigenaar toevoegen)

Adres: .....................................................................
Telefoonnummer: .....................................................................
Email: ......................................................................
Ondernemingsnummer: ......................................................................

Periode waarvoor de toelating aangevraagd wordt

Datum van: ......................................................................
Datum tot: ......................................................................

Dossiersamenstelling

Aanvraagformulier: plaatsen van voorwerpen op het openbaar domein

-

Aanvraagformulier

-

Plan op schaal (met de nodige afmetingen en met de aanduidingen van alle
voorwerpen die zullen geplaatst worden. Op dit plan worden bovendien alle
hindernissen (bv. stoepkasten van nutsmaatschappijen, verlichtingspalen,
signalisatiepalen, papiermanden, …) correct gesitueerd in een zone van min. 2 m
rond de gevraagde oppervlakte. Het plan met aanzichten (van bv. terrasschermen
met aanduiding van hoogtematen) dient een totaalbeeld van het volledige terras
weer te geven en kan bijkomend geïllustreerd worden met folders en/of foto’s van
vergelijkbaar meubilair.

-

Minstens 3 duidelijke kleurenfoto’s. Ieder van deze foto’s zal de plek van het
terras weergeven. De eerste foto wordt genomen loodrecht op de gevel van de
horecazaak, de twee andere geven het voetpad aan: één links en één naar rechts.

-

Een afschrift van het verzekeringscontract tot dekking van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid tegenover derden.

-

De aanvrager zorgt voor een plaatsbeschrijving van het in te nemen openbaar
domein, gestaafd met fotomateriaal. Indien deze ontbreekt wordt de plaats geacht
zich in perfecte toestand te bevinden.

Ondertekening

Naam: ..................................................................................................................
Voornaam: ...........................................................................................................
Handtekening aanvrager: ....................................................................................

Datum (in te vullen door gemeentelijke administratie): ..............................................

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens
te verwerken in het kader van je aanvraag tot het plaatsen van voorwerpen op het openbaar domein volgens de
richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer
informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.

Aanvraagformulier: plaatsen van voorwerpen op het openbaar domein

