 ECONOMISCH HUIS OOSTENDE vzw
Aanvraag voor een subsidie in het kader van het Handelspandenfonds
Aanvrager(s)
voornaam en naam :
Rijksregisternummer (privé pers):
of Ondernemingsnummer (firma):
Adres :

Hoedanigheid van de aanvrager(s) :
O eigenaar
O mede-eigenaar
O (handels)huurder
O vruchtgebruiker

O opstalhouder
O erfpachthouder
O andere (specifiëren)
O ………………………..

Ligging van het leegstaande handelspand :

Kadastrale gegevens van het gebouw :

_________________________________________________________
Beknopte beschrijving van de uit te voeren werken :

Bestemming van het pand na de werken :
O handelszaak (aard) ………………………………………………………………..
O woning
Raming van de kostprijs van de werken :

Uitbetaling via rekeningnummer :
IBAN:
BIC:
_________________________________________________________

Verklaring
Ondergetekende
Voornaam ……………………………………………………………………………
Naam ………………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………….
TEL/GSM ……………………………. E-MAIL:…………………………………….

1. Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van het “Reglement
betreffende de toekenning van een premie voor de herontwikkeling en ingebruikname
van leegstaande handelspanden”.
Een aanvraag voor subsidie in toepassing van dit reglement is slechts mogelijk mits
het respecteren van alle bepalingen van dit reglement.
Deze subsidieaanvraag is eenzijdig en uitgaande van ondergetekende, in wiens
hoofde de ondertekening en de naleving gelden als voorwaarden voor de toepassing
van het reglement. In hoofde van derden, de Stad Oostende of het Economisch Huis
Oostende kunnen naar aanleiding van het onderhavige document geen
verbintenissen ontstaan.
2. Voegt hierbij een gedetailleerde beschrijving met een raming van de kostprijs van
de werken van heropbouw en herinrichting waarvoor de subsidie wordt gevraagd.
3. Verklaart op de hoogte te zijn dat het definitieve stavingsdossier volgende
documenten als bewijsstukken dient te omvatten:
-

een authentieke akte of (handels)huurovereenkomst met betrekking tot het
onroerend goed waarin het leegstaande handelspand is gelegen;

-

een bouwkundig dossier met betrekking tot de heropbouw- of
herinrichtingwerkzaamheden die in het kader van de subsidieaanvraag worden
verricht, houdende ondermeer de eventuele bouwtoelating en eventuele
wettelijke of conventioneel vereiste toelatingen van houders van zakelijke of
andere rechten met betrekking tot het handelspand;

-

de bewijsstukken voor de kosten die in het kader van de heropbouw of
herinrichting werden gedaan, inzonderheid facturen, betalingsbewijzen en alle
documenten die de gerealiseerde uitgaven kunnen staven;

-

alle documenten die het Economisch Huis Oostende of de Stad Oostende als
eventuele stavingsstukken ter voorlegging kan opvragen.

Datum van de aanvraag :

Handtekening aanvrager(s) :

__________________________________________________________________

