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AANVRAAGFORMULIER 

VESTIGINGSSUBSIDIE VOOR 

BUURTWINKELS 
 

Ontvangstdatum:     Gemeentebestuur Zwevegem 

       Dienst Economie 

       Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem 

       Tel: 056 76 55 67 

       economie@zwevegem.be 

In te vullen door de dienst economie    www.zwevegem.be 

 

AANVRAGER 

Voornaam en naam: ......................................................................................................... 

Straat en nr: .................................................................................................................... 

Postcode en gemeente: ................................................................................................... 

Tel: ............................. Email:.......................................................................................... 

Rekeningnummer: BIC: .............................. IBAN: ............................................................ 

HOEDANIGHEID VAN DE AANVRAGER(S) 

 eigenaar    opstalhouder   mede-eigenaar 
 
 erfpachthouder   huurder    vruchtgebruiker 
 
 andere, specifieer …………………………………………………………………………………… 

 

  

mailto:economie@zwevegem.be
http://www.zwevegem.be/
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NAAM HANDELSZAAK ………………………………………………………………………………. 

Ondernemingsnummer: ………………………………………………………………………………………………… 

Ligging (adres): …………………………………………………………………………………………………………….  
 
Wat is de netto verkoopoppervlakte van de commerciële ruimte?   ………………m²  

Geplande openingsdatum: ……………………………….  

Omschrijving van het project: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Beschrijving van de vestigingsplaats (bereikbaarheid en parkeermogelijkheid): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TYPE BUURTWINKEL 

 Warme bakker (hoofdassortiment bestaat uit vers brood, patisserie en afgeleide 

producten)  

 Viswinkel (hoofdassortiment bestaat uit verse vis, visbereidingen en afgeleide producten) 

 Buurtwinkel (hoofdassortiment bestaat uit een productmix voor dagelijkse voeding, het 

bedoelde aanbod wordt afgeleid uit: graanproducten (brood, pasta, rijst), groenten en fruit, 

zuivelproducten, vlees en vis. 

 Slagerij (hoofdassortiment bestaat uit vers vlees, vleesbereidingen en afgeleide 

producten)  

Wat betreft een bakkerij of slagerij is een nevenassortiment algemene voeding toegelaten. 

De winkel mag niet concurrentie verstorend zijn en ligt niet binnen een 
wandelafstand van 800 m van een andere winkel. 
 
 JA      NEEN 

De aanvrager bevestigt dat de winkel niet behoort tot een keten. 
 
 JA      NEEN 

Betreft het een herlocatie van een bestaande zaak?   JA      NEEN 
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 Toe te voegen, een ondernemingsplan  

Het ondernemingsplan wil de onderneming op kwalitatieve en kwantitatieve manier 
voorstellen. Het bevat volgende onderdelen: 

- projectvoorstelling (korte omschrijving van de aanleiding tot ontstaan van de 
onderneming) 

- omgevingsanalyse (voorstelling van trends in de sector waarin de onderneming actief 

is, analyse van doelgroep (klanten) en van concurrenten, van hun sterke en zwakke 
punten) 

- commercieel plan (uiteenzetting van wat de onderneming waar aanbiedt tegen welke 
prijs, voorstelling van hoe de onderneming zich bekendmaakt) 

- financieel plan (wat zijn de geplande investeringen en hoe worden deze gefinancierd, 

wat zijn de jaarlijks terugkerende kosten, hoeveel is de geschatte opbrengst en hoe 
groot is de winstmarge) 

 

 

BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN – raming van de  
desbetreffende kosten (Kruis de bewijsstukken aan die zijn toegevoegd) 

 

 Offerte of aankoopbewijs van rekken en toonbank 

 Offerte of aankoopbewijs van machines en toestellen noodzakelijk om de zaak uit te baten 

 Offerte of aankoopbewijs van de aankoop en het plaatsen van reclame- en uithangborden 

 Offerte of aankoopbewijs van rekken en toonbank 

 Een gedetailleerd bestek: een beschrijving van de uit te voeren werken die toegang tot 

het handelspand voor personen met een handicap verbeteren of mogelijk maken met 

duidelijke foto’s van de huidige toestand 

 Offerte of aankoopbewijs voor investering in soft- en hardware 

 De stedenbouwkundige vergunning (indien vereist) voor de uit te voeren werken of het 

bewijs van de aanvraag 

 Ondertekend akkoord tussen de betrokken eigenaars, alle houders van de zakelijke 

rechten en de huurder  
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VERKLARING 

Ik verklaar op de hoogte te zijn van de inhoud van het subsidiereglement “Premie voor 

vestiging van een winkel om een minimumaanbod te voorzien”. Ik heb een exemplaar van 

het reglement ontvangen en zal de daarin vermelde rechten en plichten strikt opvolgen.  

 

 

Datum:..................................... Handtekening aanvrager(s) 


