Aanvraagformulier:
Occasionele verkoop
met niet-commercieel karakter

Erkende jeugdverenigingen en organisaties erkend door de minister van Financiën (cf. KB 24
september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten artikel 7)
moeten dit formulier niet invullen. Deze erkende organisaties moeten een verklaring indienen ten
minste 14 dagen vóór de aanvang van de verkoop.

Gegevens aanvrager
Naam en voornaam ……………………………………………………………………………………………
Naam organisatie ……………………………………………………………………………………………
Straat en huisnummer ……………………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente ……………………………………………………………………………………………
Gsm-nummer ……………………………………………………………………………………………
E-mailadres ……………………………………………………………………………………………

Bepalingen verkoop met niet-commercieel karakter
Te koop aangeboden product(-en) en/of dienst (-en) met schatting van hoeveelheid:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Totaal aantal meter (lengte en breedte): ………………m x …………………m
Gebruik van:

 tent

 parasols

 andere: ……………………………………………

Gebruik je gasflessen?

 ja

 neen

Heb je een elektriciteitsaansluiting nodig?

 ja

 neen
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Bestemming van de opbrengsten:
 menslievend doel

 sociaal doel

 cultureel doel

 educatief doel

 sportief doel

 verdediging en promotie van de natuur

 verdediging en promotie van de dierenwereld

 promotie van ambacht

 promotie van streekproducten

Specificeer de bestemming ……………………………………………………………………………………………
Periode(-s) van verkoop (max. 1 jaar) ……………………………………………………………………………………………
Plaats(-en) van de verkoop ……………………………………………………………………………………………

Indienen formulier
Indien de verkoop zich beperkt tot 1 gemeente:
Bezorg het volledig ingevulde aanvraagformulier uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de
verkoop aan:
Gemeente Londerzeel
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel
info@londerzeel.be

Indien de verkoop in meer dan 1 gemeente plaatsvindt:
Bezorg het volledig ingevulde formulier aan:
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene directie van het KMO-beleid
Dienst Economische Vergunningen
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
info.SAEV@economie.fgov.be

Handtekening
(handtekening + datum)

Bescherming van persoonsgegevens en privacy

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens
te verwerken in het kader van je ‘Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter’ 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.
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