Vak bestemd voor de administratie
Dossiernummer : …………………………………….
Aanvraagdatum : …………………………………….
Vergunningsdatum : ……………………………….

Aanvraag van subsidie
premiestelsel De Panne
Belangrijke informatie voor de invuller
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u als eigenaar of huurder van een handelspand subsidie aanvragen als
u:


de voorgevel van uw handelspand renoveert of verfraait



bepaalde werken binnenin de commerciële ruimte uitvoert

Elke aanvraag zal worden beoordeeld op basis van het ‘Subsidiereglement voor de renovatie
van handelspanden voor de periode 2018 – 2019’.
Wat hebt u nodig om dit formulier in te vullen?
 uw ondernemingsnummer
 uw rijksregisternummer
 uw bankrekeningnummer
 de NACE code van de hoofdactiviteit van de gebruiker van het pand

Algemene informatie
1. Vul hieronder het adres in van het pand bestemd voor ondernemen waarvoor u een
subsidie aanvraagt.
|Het pand moet in De Panne liggen. De subsidie wordt toegekend op basis van het adres van het
pand.

straat en nummer/bus
postcode en gemeente
2. Vul de gegevens in van de onderneming die het pand gebruikt / zal gebruiken.
naam gebruiker
de uitgeoefende commerciële
activiteit (branche)

NACE code hoofdactiviteit
3. Wanneer zal er zich een onderneming vestigen, indien dit nu nog niet het geval is?
datum
4. Geef aan over welke werken het gaat.


gevelrenovatie en/of - verfraaiing



renovatie en inrichting

5. Geef per vergunning wat de stand van zaken is.
Stedenbouwkundige vergunning


al verkregen



in aanvraag



niet van toepassing

Milieuvergunning


al verkregen



in aanvraag



niet van toepassing

Socio-economische vergunning


al verkregen



in aanvraag



niet van toepassing

Informatie van de aanvrager
6. Vul het rekeningnummer in waarop de subsidie gestort moet worden.
rekeningnummer IBAN
|Voorbeeld: BE68 9860 4539 7410

7. Bent u
 eigenaar en geen ondernemer
 eigenaar en ondernemer
 huurder
8. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.
voornaam
achternaam

rijksregisternummer
|Voorbeeld: 56.02.14-159.03
U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart.

straat en nummer/bus
postcode en gemeente
9. Vul hieronder de gegevens van uw onderneming in.

naam onderneming
adres maatschappelijke
zetel (indien verschillend
van adres pand waarvoor
subsidie wordt
aangevraagd)

ondernemingsnummer
10. Vul in hoe we u indien nodig kunnen bereiken.
e-mailadres
gsm
telefoon

Verplichte bijlagen
11. Voeg de onderstaande bijlagen bij dit formulier.
 gedetailleerde offertes/ramingen opgemaakt voor werken uitgevoerd door derden, met
duidelijke opgave van de geplande werken (gebruikte materialen, aangewende kleuren,…).
 gedetailleerde oplijsting en prijsaanduiding van de verschillende werkzaamheden en
materialen.
 recente kleurfoto’s van de voorgevel voor aanvang van de werken.
 recente kleurfoto’s van de commerciële ruimte voor aanvang van de werken.
 een document waaruit het bouwrecht van de aanvrager blijkt:
 Ofwel een kopie van de onderhandse koopovereenkomst van het pand
 Ofwel een kopie van de notariële koopakte van het pand
 Ofwel een kopie van de huurovereenkomst van het pand
 Ofwel elke andere titel waaruit het bouwrecht blijkt
 een schriftelijk akkoord over de werken tussen vermelde partijen, indien er verschillende
eigenaars zijn of de eigenaar en gebruiker verschillend zijn.

Hoe verder met dit formulier?
Bezorg dit aanvraagformulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen aan de dienst
lokale Economie, Zeelaan 21 te 8660 De Panne, lokale.economie@depanne.be, 058-42 97 21
Voor bijkomende info en/of hulp bij het invullen van dit formulier, kan u steeds terecht bij de dienst
Lokale Economie.

Ondertekening
Datum

Naam (in drukletters)

…………/………../ 20…..

………………………………………………………………………………

Handtekening
………………………………………………………………………

In te vullen door eigenaar (als aanvrager niet eigenaar is van pand)
Persoonlijke informatie



als particulier
als onderneming

voornaam
achternaam
straat en nummer/bus
e-mailadres
gsm
telefoon

Ondertekening
Datum

Naam (in drukletters)

…………/………../ 20…..

………………………………………………………………………………

Handtekening
………………………………………………………………………

