Aanvraagformulier tot toekenning van een brandveiligheidsattest
voor een toeristisch logies
Zend het ingevulde formulier per aangetekende brief naar de burgemeester van de gemeente waar het
toeristische logies gelegen is.
1

OPGELET, het aanvraagformulier tot preventieadvies van de DBDMH moet aan dit formulier toegevoegd worden

1 – Aanvraag type
Nieuwe aanvraag
Aanvraag tot hernieuwing
 Referentie en vervaldatum van het oude attest
(gelieve uw oude attest aan dit formulier toe te voegen)

2 – Identificatiegegevens van de exploitant (aanvrager)
De exploitant is :

een natuurlijke persoon

Hoedanigheid van de exploitant : -

Eigenaar -

Huurder -

een rechtspersoon
Beheerder -

ander :

Ondernemingsnummer :
a – Indien de exploitant een natuurlijke persoon is
Mevr. /
Dhr.
Naam en voornaam
Identiteitskaartnummer
Rijksregisternummer
b – Indien de exploitant een rechtspersoon is
Naam en rechtsvorm
Gegevens van de persoon die in rechte bevoegd is om de rechtspersoon te binden:
Mevr. /

Dhr.

Naam en voornaam
2.1 - Gegevens van de exploitant
Straat

Nr.

Postcode

bus

Gemeente

Land
Telefoon

Email

2.2 - Gegevens van de contactpersoon voor de opvolging van het dossier
Mevr. /

Dhr.

Naam
Voornaam
Straat,
Postcode

Nr.

bus

Gemeente

Land

1 De DBDMH is de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014
betreffende het toeristische logies
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Telefoon

Email

3 – Identificatiegegevens van het toeristische logies
Handelsnaam / Benaming
Straat
Postcode

Nr.

bus

Gemeente

Nieuwe uitbating
Toeristische logiesverstrekkende inrichting die actief was vóór 24.04.2016
Registratie
Het toeristische logies werd geregistreerd met het registratienummer :
Het toeristische logies werd nog niet geregistreerd. Een aangifte zal ingediend worden om met het
oog op het toeristische logies laten geregistreerd worden onder de categorie of subcategorie:
Hotel
Aparthotel
Toerisme verblijven
Gemeubileerde vakantiewoning
Logies bij de bewoner
Verblijfscentrum voor sociaal toerisme
Kampeerterrein
Maximumcapaciteit :

personen

4 - Opmerkingen (facultatief)

2

Ik voeg bij mijn aanvraag het ingevulde aanvraagformulier tot preventie advies van de DBDMH toe.
Het bedoelde formulier is beschikbaar via de onderstaande hyperlinks
Aanvraagformulier tot preventieadvies (.pdf) (110K)
http://be.brussels/dbdmh/multimediabibliotheek/bestanden/preventie-formulier

Gedaan te

, op

Handtekening van de aanvrager

2 Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

