
AANVRAAG BEZETTING OPENBAAR DOMEIN 
TERRASSEN, TAFELS, STOELEN, BANKEN, KRAMEN, STALLETJES,  

WAREN & ANDERE VOORWERPEN. 

In toepassing van het politiereglement i.v.m. de bezetting van het openbaar domein, 

 Titel I – hoofdstuk  2, Artikels 3 tot en met 9 en Titel II - hoofdstuk 3, Sectie 1, Artikels 32 tot en met 43)  

 

GEMEENTEBESTUUR SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 
Dienst FINANCIEN 

Tel: 02/ 761 28 54   Fax: 02/ 774 35 64 

 

 

AANVRAGER 

Ik, ondergetekende, … ........................................................................................................................................  

Gedomicilieerd te (volledig adres):   ...................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Tel/e-mail : ..........................................................................................................................................................  

Rijksregisternummer/Geboortedatum   ...............................................................................................................  

Optredend als (keuze aanduiden ) : 

  Uitbater (fysieke persoon)  

  Bestuurder van het bedrijf (naam, juridische vorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer ) :  

 ............................................................................................................................................................................  

_______________________________________________________________________________________ 

AANGEVRAAGDE VERGUNNING 

Bezetting van het openbaar domein op volgend adres :  ..................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

Naam op het uithangbord: ...................................................................................................................................  

Gevraagde oppervlakte in m²:  ................................  ..........................................................................................  

Lengte van het bezette terrein: ................................ Breedte van het bezette terrein : .......................................  

_______________________________________________________________________________________ 

Ik neem er kennis van   

1) dat de vergunning voor de plaatsing zichtbaar moet zijn vanaf de openbare weg.   

2) dat ik me moet schikken naar de modaliteiten die vermeld zullen worden in de afgeleverde 

vergunning. Bij niet-naleving hiervan kan de vergunning worden ingetrokken. 

3) dat de vergunning tot bezetting zal worden afgeleverd ten voorlopige titel en dat ze kan worden 

gewijzigd, zelfs ingetrokken in functie van de noodwendigheden (werken, straataanleg, sanctie enz.). 

4) dat ik moet waken over de netheid van de bezette oppervlakte en de directe omgeving en dat ik de 

bezetting dien te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid. 

5) dat de vergunningen blijven gelden tot aan hun einddatum, herroeping, schorsing of intrekking. 

Ik voeg hier de inventaris bij waarvan sprake is in artikel 33 van het Politiereglement i.v.m. de 

privébezetting van het openbaar domein.  

Ik verbind me ertoe de belasting te betalen voor de bezetting van de toegestane oppervlakte van het 

openbaar domein.  

Datum :  Handtekening van de aanvrager, 


