Stad Brugge Cluster Omgeving – Klimaat Milieu en Dierenwelzijn

Datum ontvangst :

(voorbehouden voor Stad Brugge)

AANVRAAGFORMULIER TOELATING VOOR HET SCHENKEN VAN GEGISTE EN
STERKE DRANKEN
Met dit aanvraagformulier vraagt u een (drank)vergunning aan om gegiste dranken (dranken
met een alcoholpercentage minder dan 22°) en sterke dranken (dranken met een
alcoholpercentage van meer dan 22°) te mogen schenken in publieke vaste inrichtingen
(café’s, snackbars, restaurants..)
Contactgegevens van de handelszaak :
Indien het een rechtspersoon betreft (BVBA, VZW,..): …………………………………………………………..
Firmanaam:.……………………………………………………………………………………………………………………….………
Naam zaak:..………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:..……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Natuurlijke
perso(o)n(en)
die
deel
uitmaken
van
de
rechtspersoon/vereniging:…………………………………………………………………………………………………………
Oprichtingsdatum vennootschap :…………………………………………………………………………………………….
Ondernemingsnummer : …………………………………………………………………………………………………………..
Gegevens met betrekking tot de handelszaak :
Uitbating op naam van:.……………………………………………………………………….………………..
Soort inrichting (café, bistro, tearoom,…):..…………………………………………………………………………….
Betreft: een volledig nieuwe zaak/overname van een bestaande zaak
Vermoedelijke openingsdatum:.…………………………………………………………………..……………………………
Openingsuren:.……………………………….………………………………………………………………………………………….
Wekelijkse rustdag en/of sluitingsperioden:.………………………………….………………………………..………
Gegevens aanvrager (uitbater) :
Naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum en –plaats :……………………………………………………………………………………………………..
Rijksregisternummer : ……………………………………………………………………………………………………………..
Nationaliteit :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Straat + huisnummer :……………………………………………………………………………………………………………..
Postcode + Gemeente :……………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………………………………………….
Email adres:…………………………………………………………............................................................
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De Stad gaat na of de drankgelegenheid voldoet aan de eisen van de hygiëne.
Bovenvermelde neemt kennis van de volgende wetgeving waaraan bijgevolg dient te
worden voldaan:
➢ Verordening nr. 852/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 29 april 2004
inzake levensmiddelenhygiëne;
➢ Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne;
➢ Koninklijk Besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare
plaatsen;
➢ Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije
gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers
tegen tabaksrook;
➢ Koninklijk Besluit van 28 januari 2010 betreffende de vaststelling van de
voorwaarden van het rookverbodsteken en van de installatie van een
ventilatiesysteem;
➢ Bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (Regentsbesluit
van 11/02/1946) o.m. wat betreft de hoogte van lokalen;
Gelieve volgende documenten bij deze aanvraag te voegen :
1) Uittreksel uit het Strafregister van de zaakvoerder(s), de eventuele lasthebber en de
bij hen inwonende of in de inrichting wonende personen die aan de exploitatie van de
drankgelegenheid
deelnemen.
Bruggelingen
kunnen
dit
aanvragen
via
burgerzaken@brugge.be of zelf opvragen met eID via https://www.brugge.be/uittreksel-uithet-strafregister-2. Niet-Bruggelingen wenden zich tot de gemeente waar zij woonachtig
zijn.
OPGELET: het gaat om het Uittreksel model 596.1-8 dat machtiging geeft tot het schenken
van gegiste en sterke dranken. Vermeld bij de aanvraag duidelijk dat het om de
schenkvergunning gaat.
2) Uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen; online te bekomen of via uw
sociaal secretariaat;
Let op: Als u elektronisch versterkte muziek speelt in uw zaak, moet u een muziekmelding
doen aan de Stad: het meldingsformulier vindt u op de website van Stad Brugge. Deze
melding staat los van de aangifte bij Sabam.
Bezorg de gevraagde formulieren volledig ingevuld en ondertekend samen met de bijlagen
aan openbaregezondheid@brugge.be. Per post kan ook naar Cluster Omgeving – Klimaat
Milieu en Dierenwelzijn, Huis van de Bruggeling - Frank van Ackerpromenade 2, 8000
Brugge.
Datum aanvraag :
Handtekening aanvrager:
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