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Reglement ‘Start to success Oostende’  

REGLEMENT STEDELIJKE DATABANK  “Start to Success” 
Project voor de invulling van leegstaande handelspanden 

Artikel 1 - De Stad Oostende richt een stedelijke databank op : “Start to Success”.  Dit kadert in een 
project met als doel het ondernemerschap te bevorderen en de leegstand van handelspanden weg te 
werken. 

Artikel 2 - De leegstaande handelspanden die opgenomen zijn in deze databank zullen ter 
beschikking gesteld worden van startende ondernemingen voor tijdelijke invullingen als 
handelsuitbating, en met het oog op de uitbouw van een continue uitbating daarna. 

Artikel 3 - Een eigenaar, vruchtgebruiker of houder van een zakelijk recht van een leegstaand 
handelspand kan zijn gebouw laten opnemen in de databank “Start to Success”.  Met de inschrijving 
en opname in deze databank gaat hij akkoord dat het betreffende handelspand ter beschikking kan 
gesteld worden aan startende ondernemingen, volgens de voorwaarden van dit reglement. De 
eigenaars die willen genieten van deze vrijstelling laten hun gebouw officieel per aangetekende 
zending registreren (P.11 - Opname stedelijke database 'Start to Success' en P.16 - 
Aanvraagformulier voor vrijstelling van de gemeentelijke belasting) naar Stad Oostende - Dienst 
Wonen T.a.v. Peter Jonckheere - Vindictivelaan 1 - 8400 Oostende en gaan hierbij akkoord met 
onderstaande voorwaarden. 

Artikel 4 - Een leegstaand handelspand ingeschreven in de databank zal ter beschikking gesteld 
worden aan volgende voorwaarden : 

4.1. De Stad Oostende mag het gebouw, via het Economisch Huis Oostende vzw, aanbieden aan een 
potentiële ondernemer die geïnteresseerd is in de huur van het handelspand volgens de 
voorwaarden van “Start to Success”. 

4.2. De eigenaar, vruchtgebruiker of houder van het zakelijk recht gaat akkoord met de invulling van 
het handelspand middels een gebruiksregeling met een flexibele invulling volgens de modaliteiten 
van het reglement.  De gebruiksvergoeding is een verlaagd tarief ten opzichte van de reguliere 
marktprijs. 

Artikel 5 - De gebruiksvergoeding wordt als volgt vastgesteld, afhankelijk van de termijn van de 
bezetting en de winkelvloeroppervlakte : 

Termijn Winkelvloeroppervlakte Maandelijkse vergoeding Opzegtermijn 

< 6 maand 0 – 100 m² 150,00 euro 2 maand 

 101 – 250 m² 300,00 euro 2 maand 

 > 250 m² 450,00 euro 2 maand 

6 maand – 1 jaar 0 – 100 m² 225,00 euro 2 maand 

 101 – 250 m² 450,00 euro 2 maand 

 > 250 m² 675,00 euro 2 maand 

1 jaar 0 – 100 m² 300,00 euro 2 maand 

 101 – 250 m² 600,00 euro 2 maand 

 > 250 m² 900,00 euro 2 maand 
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Deze gebruiksvergoeding is exclusief de kosten voor elektriciteit, gas, water, telefoon en eventuele 
andere aanwezige nutsvoorzieningen. 

Artikel 6 – Een pand dat is ingeschreven in de stedelijke databank “Start to Success” wordt vrijgesteld 
van leegstandsheffing voor een periode van 2 jaar vanaf het moment van de inschrijving.  Deze 
vrijstelling wordt verleend volgens de modaliteiten van artikel 33 van de “Belastingverordening op 
woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd of 
leegstaand”. 

Artikel 7 - Na het verstrijken van de overeengekomen gebruiksperiode houdt de overeenkomst van 
rechtswege op zonder enig gevolg te hebben, mits een opzeg van minstens 1 maand voorafgaand 
aan het einde van de gebruiksperiode.  In de andere gevallen wordt de bestaande overeenkomst 
stilzwijgend verlengd over een nieuwe gebruiksperiode met dezelfde duur. 

Artikel 8 - De eigenaar, vruchtgebruiker of eigenaar van het pand engageert zich dat de invulling voor 
de overeengekomen periode onafgebroken kan plaats vinden. 

De eigenaar, vruchtgebruiker of eigenaar van het pand gaat akkoord met het feit dat de invulling 
duidelijk kenbaar kan gemaakt worden als een handelspand dat participeert aan het project “Start to 
Success”. 

Artikel 9 - Een handelspand zal uit de databank “Start to Success” verwijderd worden wanneer :de 
eigenaar, vruchtgebruiker of houder van het zakelijk recht de voorgestelde invulling weigert zonder 
gegronde reden. 
Er wegens één of andere reden niet meer voldaan wordt aan de modaliteiten van dit reglement. 

Artikel 10 - De potentiële startende ondernemer  verklaart zich akkoord met de bepalingen van het 
reglement na een gunstige evaluatie van het intake-gesprek.  De eerste aanmelding gebeurt bij het 
Economisch Huis Oostende vzw.  Van deze aanmelding wordt een verslag opgemaakt.  Het intake-
gesprek heeft tot doel te peilen naar de potentiële economische haalbaarheid van de voorgestelde 
activiteit van de startende ondernemer. 

Artikel 11 - Na een gunstige evaluatie van het voorgestelde project wordt de startende ondernemer 
in contact gebracht met de eigenaar, vruchtgebruiker of houder van het zakelijk recht van het 
beoogde handelspand.  Deze partijen regelen onderling de verdere inhoud en de secundaire 
modaliteiten van de gebruiksovereenkomst voor het betreffende pand. 

Artikel 12 - Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd om uitspraak te doen over 
geschillen omtrent de opname of verwijdering uit de stedelijke databank “Start to Success”. 

------------------------------------ 
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‘Start to success Oostende’ infofiche voor de gebruiker 

Voor het concept ‘Start to success Oostende’ treedt de stad Oostende op als facilitator tussen 
eigenaars van leegstaande commerciële panden en ondernemers die een invulling willen realiseren, 
met het oog op een structureel wegwerken van de commerciële leegstand. Onderstaande 
opsomming kan een leidraad zijn met aandachtspunten voor jou, terwijl je het proces van ‘Start to 
success Oostende’ doorloopt. 
 

Je dient een keuze te maken, in overeenstemming met de eigenaar (minder dan 6 maand, 
tussen 6 maand en 1 jaar of 1 jaar). Zo niet wordt het pand niet meer beschouwd als zijnde 
opgenomen in de stedelijke database ‘Start to success Oostende’. (gebruiksvergoedingen: zie 
verso) 

 

Je dient zelf een gebruiksovereenkomst af te sluiten met de eigenaar van het pand. Je dient 
hierbij rekening te houden met het feit dat: 

o De overeenkomst geen handelshuur betreft 
o Er een opzegtermijn opgenomen is in de gebruiksovereenkomst 
o Je de nodige verzekeringen dient af te sluiten 
o De verbruikskosten niet inbegrepen zijn in de gebruiksvergoeding. Ga na of er aparte 

tellers zijn, zo niet, bespreek met de eigenaar betreffende een eventuele forfaitaire 
vergoeding. 

o Alle huidige en toekomstige taksen betreffende de uitbating in het gebouw ten laste van 
de gebruiksnemer zijn. 

o Er hoogstwaarschijnlijk een waarborg zal ingesteld worden 


Een voorbeeld van gebruiksovereenkomst kan verkregen worden in het Economisch Huis 
Oostende. Het is opportuun de inhoud van deze overeenkomst minstens op te nemen in de 
gebruiksovereenkomst die je met de eigenaar zult afsluiten. De gevolgen van het sluiten de 
overeenkomst zijn verder volledig voor rekening van de partijen (zijnde ondernemer en 
eigenaar) zonder dat de stad in zaak kan geroepen worden bij een rechtsprocedure tussen beide 
partijen. 

 

Deze gebruiksovereenkomst dient getekend te worden in het Economisch Huis Oostende.  
  Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden via 059/24 23 00. 
 

Indien het aangeboden pand zich in portefeuille bevindt van een vastgoedmakelaar, heeft dit 
geen gevolgen naar de werking van ‘Start to success Oostende’. De vastgoedmakelaar blijft aan 
zet en kan naast ‘Start to success Oostende’ ook de traditionele handelshuur en/of verkoop 
promoten. Dit is natuurlijk gebonden aan de opzegtermijn die opgenomen is binnen de ‘Start to 
success Oostende’- gebruiksovereenkomst. Bezoeken voor een traditionele handelshuur of 
verkoop zijn mogelijk. 

 

Het is opportuun om reeds afspraken te maken met de eigenaar en/of vastgoedmakelaar voor 
de periode na Start to success Oostende, als er kan overgegaan worden naar een traditionele 
handelshuur. 

 

Het wordt aangeraden om foto’s te nemen van het gebouw vooraleer je er in trekt. 
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De stad garandeert onder geen enkel beding dat de ondernemer een pand zal worden 
toegewezen. 

 

Termijn Winkelvloeroppervlakte Maandelijkse vergoeding Opzegtermijn 

< 6 maand 0 – 100 m² 150,00 euro 2 maand 

 101 – 250 m² 300,00 euro 2 maand 

 > 250 m² 450,00 euro 2 maand 

6 maand – 1 jaar 0 – 100 m² 225,00 euro 2 maand 

 101 – 250 m² 450,00 euro 2 maand 

 > 250 m² 675,00 euro 2 maand 

1 jaar 0 – 100 m² 300,00 euro 2 maand 

 101 – 250 m² 600,00 euro 2 maand 

 > 250 m² 900,00 euro 2 maand 

De gebruiksvergoedingen zijn gebaseerd op de denkwijze dat: 

Hoe groter de winkelvloeroppervlakte, hoe hoger de gebruiksvergoeding is; 

Hoe langer het engagement; hoe hoger de gebruiksvergoeding is omdat de eigenaar van het 
gebouw zich langer engageert en zo, voor die periode, afziet van de originele prijs en de 
gebruiker van het gebouw een langere gebruikszekerheid krijgt. 
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‘Start to success Oostende’ infofiche voor de eigenaar 

Voor het concept ‘Start to success Oostende’ treedt de stad Oostende op als facilitator tussen 
eigenaars van leegstaande commerciële panden en ondernemers die een tijdelijke invulling willen 
realiseren. Onderstaande opsomming kan een leidraad zijn met aandachtspunten voor jou, terwijl je 
het proces van ‘Start to success Oostende’ doorloopt. 
 

 Bij opname van je gebouw in de stedelijke database ‘Start to success Oostende’ ben je akkoord 
gegaan met bepaalde voorwaarden, vermeld in het reglement “Start to Success”. Deze 
voorwaarden hebben betrekking op de tijdelijke ter beschikking stelling van je gebouw aan 
ondernemers. Je dient een keuze te maken, in overeenstemming met de ondernemer. (minder 
dan 6 maand, tussen 6 maand en 1 jaar of 1 jaar) Zo niet wordt het pand niet meer beschouwd 
als zijnde opgenomen in de stedelijke database ‘Start to success Oostende’. 
(gebruiksvergoedingen: zie verso) 

 

 Als het pand niet meer beschouwd wordt als opgenomen in de stedelijke database ‘Start to 
success Oostende’, vervalt de vrijstelling die je hierdoor genoot voor de leegstandsheffing. 

 

 Bij een continue invulling van het leegstaande pand voor zes maanden of meer, kan een 
schrapping aangevraagd worden van het leegstandsregister via aangetekend schrijven naar 
het College van Burgemeester en Schepenen, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. 

 

 Je dient zelf een gebruiksovereenkomst af te sluiten met de ondernemer die jouw pand zal 
betrekken. Je dient hierbij rekening te houden met het feit dat: 

o De overeenkomst geen handelshuur betreft 
o Je één van de drie gebruikstermijnen kiest die mogelijk zijn via ‘Start to success 

Oostende'. 
o De verkregen gebruiksvergoeding afhankelijk is van bovenstaande gebruikstermijn en 

de WVO van jouw pand. 
o Er een opzegtermijn opgenomen is in de gebruiksovereenkomst. 
o De verbruikskosten van jouw pand niet inbegrepen zijn in de gebruiksvergoeding die 

geregeld wordt in ‘Start to success Oostende’. 
o De bestaande of toekomstige belastingen of taksen met betrekking tot het gebouw 

ten laste zijn en blijven van de eigenaar. 
 

 Het wordt aangeraden om foto’s te nemen vooraleer u het pand effectief laat invullen door 
een ondernemer. 
 

 De stad zal uw pand voorzien van een V-bord (type bord dat ook gebruikt wordt door 
vastgoedkantoren) met de vermelding dat dit pand beschikbaar is via Start to success Oostende. 

 

 Een voorbeeld van gebruiksovereenkomst kan verkregen worden in het Economisch Huis 
Oostende. Het is opportuun de inhoud van deze voorbeeldovereenkomst minstens op te 
nemen in de gebruiksovereenkomst die je met de ondernemer zult afsluiten. De gevolgen van 
het sluiten de overeenkomst zijn verder volledig voor rekening van de partijen (zijnde 
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ondernemer en eigenaar) zonder dat de stad in zaak kan geroepen worden bij een 
rechtsprocedure tussen beide partijen. 
 

 De stad garandeert onder geen enkel beding een invulling van het gebouw. 
 

 Deze gebruiksovereenkomst dient getekend te worden in het Economisch Huis Oostende. 
Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden via 059/24 23 00 
 

Termijn Winkelvloeroppervlakte Maandelijkse vergoeding Opzegtermijn 

< 6 maand 0 – 100 m² 150,00 euro 2 maand 

 101 – 250 m² 300,00 euro 2 maand 

 > 250 m² 450,00 euro 2 maand 

6 maand – 1 jaar 0 – 100 m² 225,00 euro 2 maand 

 101 – 250 m² 450,00 euro 2 maand 

 > 250 m² 675,00 euro 2 maand 

1 jaar 0 – 100 m² 300,00 euro 2 maand 

 101 – 250 m² 600,00 euro 2 maand 

 >250 m² 900,00 euro 2 maand 

 
De gebruiksvergoedingen zijn gebaseerd op de denkwijze dat: 

 Hoe groter de winkelvloeroppervlakte, hoe hoger de gebruiksvergoeding is; 

 Hoe langer het engagement; hoe hoger de gebruiksvergoeding is omdat de eigenaar van het 
gebouw zich langer engageert en zo, voor die periode, afziet van de originele prijs en de 
gebruiker van het gebouw een langere gebruikszekerheid krijgt. 
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‘Start to success Oostende’  Formulier gebruiker 

Contactgegevens : 

Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam : ………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

RRN: ……………………………………………………………………………………………………........………….……………… 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Mobiel:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Straat……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Huisnr.………………………………………………………………… Busnr. ……………………………………………….…….. 

Postcode………………………………Gemeente………………………………………………………………………………… 

Keuze pand 

Oppervlakte: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ligging: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Visie 

Motivatie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

activiteit: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

toekomstplan: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ervaring: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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‘Start to success Oostende’  Formulier Eigenaar 

Contactgegevens : 

Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Mobiel:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Straat……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Huisnr.………………………………………………………………… Busnr. ……………………………………………….…….. 

Postcode………………………………Gemeente………………………………………………………………………………… 

Ligging pand 

Type:    Open   / halfopen  / gesloten                            Bouwjaar…………………………………………..… 

Aantal verdiepingen……………………………………………………………………………………………………………….. 

Straat………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Huisnr.………………………………………………………………… Busnr. ……………………………………………….…….. 

Postcode………………………………Gemeente………………………………………………………………………………… 
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Indeling  van het pand:  

Gelijkvloers indeling:………..………………………………………………………………………………….………………………………. 

Oppervlakte gelijkvloers………………………………………………………………………………………………….………. 

Oppervlakte handelspand………………………….…………………………………………………………………..……….. 

Woonoppervlakte………………………………………………………………………………………………………….………… 

Totale breedte etalage………………………………………………………………………..………………………………….. 

Eerste verdieping indeling (indien van toepassing)…………………………….…………………………………………...….. 

Oppervlakte eerste verdieping…………………………………………………………………………….………………….. 

Andere indeling ( vb garage,kelder)…..………………………………………………………………………………………………… 

Oppervlakte andere (bijvoorbeeld garage,...) ……………………………………………………………..………….. 

Totale oppervlakte………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Algemene beschrijving 

Energiecertificaat waarde:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Duid aan wat er van toepassing/aanwezig is 

Beglazing:  enkel   /  dubbel 

Aansluiting elektriciteit   ja  /  nee 

Aansluiting telefoonlijn  ja  /  nee 

Aansluiting internet  ja  /  nee 

Aansluiting waterleiding  ja  /  nee  

Waterput  ja  /  nee  

Instapklaar:  ja  / nee 

Garage:  ja  /  nee 
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Opname stedelijke database ‘Start to success Oostende’ 

Ondergetekende, ................................................................................................ (voornaam en naam), 

houder van het zakelijk recht van het gebouw gelegen in 

................................................................................................................... (straat en huisnummer) 

te ............................................................................................................... (postcode en gemeente) 

verklaart hierbij het gebouw met een winkelvloeroppervlakte van ............................................ m² te 

laten opnemen in de stedelijk database ‘Start to Success Oostende’ onder de voorwaarden vermeld 

in het reglement “Start to Success”. 

Opgemaakt te Oostende, in twee exemplaren op .......................................................... (datum) 

 

Handtekening houder van het zakelijk recht 

 

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

Contactgegevens: 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel ..................................................................  Mobiel: ................................................................ 

E-mail ........................................................................................................................................... 
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Gebruiksovereenkomst ‘Start to success Oostende’ 
betreffende een onroerend goed 

Tussen de ondergetekenden: 

Enerzijds:  .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................. in 

zijn/haar hoedanigheid als houder van het zakelijk recht van het ter beschikking gestelde gebouw. 

Hierna “de eigenaar” genoemd;  

anderzijds:  ...........................................................................................................................................  

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

in zijn/haar hoedanigheid als gebruiker van het ter beschikking gesteld gebouw. Hierna “de 

gebruiker” genoemd. 

Tussen de partijen wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst 

De eigenaar stelt het pand  .............................................................................................. ………………….. 
(adres, postcode en gemeente) 

ter beschikking vanaf  .........................................................  (begindatum)   

tot  .................................................... (einddatum).  

De overeenkomst is wederzijds opzegbaar mits een voorafgaand aangetekend schrijven onder de 
voorwaarden opgenomen in de volgende tabel. 

Termijn Winkelvloeroppervlakte Maandelijkse vergoeding Opzegtermijn 

< 6 maand 0 – 100 m² 150,00 euro 2 maand 

 101 – 250 m² 300,00 euro 2 maand 

 > 250 m² 450,00 euro 2 maand 

6 maand – 1 jaar 0 – 100 m² 225,00 euro 2 maand 

 101 – 250 m² 450,00 euro 2 maand 

 > 250 m² 675,00 euro 2 maand 

1 jaar 0 – 100 m² 300,00 euro 2 maand 

 101 – 250 m² 600,00 euro 2 maand 

 > 250 m² 900,00 euro 2 maand 
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Artikel 2 
De gebruiker verbindt er zich toe het pand uitsluitend te gebruiken  
als  ............................................................................................................................................... (functie), 
waarbij louter vitrinefunctie niet toegelaten wordt. 

Het is verboden om de bestemming van het pand te veranderen zonder voorafgaande en schriftelijke 
instemming van de gebruiksgever. 

Artikel 3 

Na het verstrijken van overeengekomen gebruiksperiode houdt de overeenkomst van rechtswege op 
zonder enig gevolg te hebben, tenzij ze met wederzijdse schriftelijke toestemming wordt verlengd. 

Artikel 4 
Het is de gebruiker verboden om zijn rechten als gebruiker af te staan en evenmin mag hij het pand 
of een gedeelte ervan door een ander laten gebruiken of (onder)verhuren. 

Artikel 5 
Het gebouw wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin het zich bevindt, volledig gekend door 
de gebruiker, die geen specifieker beschrijving nodig heeft en die verklaart het te hebben bezichtigd. 
De gebruiker aanvaardt de huidige staat van het pand zoals deze zich voor doet en zal uit dien 
hoofde geen enkele vordering kunnen stellen lastens de eigenaar. 

Artikel 6 
De gebruiker is ertoe gehouden alle noodzakelijke en nuttige maatregelen te nemen om de veiligheid 
van eventuele bezoekers te garanderen. De gebruiker heeft de verplichting om onder meer (niet 
limitatieve opsomming) in te staan voor: 

Het aangaan van alle noodzakelijke verzekeringen en hiervan afschrift voor te leggen aan de 
gebruiksgever. 

De gebruiker verklaart als gebruiker en ter volledige ontlasting van de eigenaar alle aansprakelijkheid 
op zich te nemen voorvloeiend uit de bepalingen van art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
(vrijwaringsbeding).   

De gebruiker verklaart de gebruiksgever volledig te ontslaan van haar eigen aansprakelijkheid, in de 
brede zin, tegenover de gebruiksgever, voor eventuele schade, als gevolg van het ter beschikking 
stellen van voormeld pand en het gebruik dat ervan gemaakt wordt (bevrijdingsbeding). 

Artikel 7 
De kosten voor het operationeel maken van het pand worden gedragen door de gebruiker, exclusief 
het voorzien van primaire nutsleidingen (zijnde gas, water en elektriciteit). Deze laatste zijn de 
verantwoordelijkheid van de gebruiksgever. 
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Artikel 8 

De gebruiker staat in voor goed functionerende sloten en zorgt ervoor dat het pand na gebruik 
telkens goed afgesloten wordt. 

Artikel 9 
De gebruiksvergoeding bedraagt € ....................................  per maand (cfr. artikel 1). De 
gebruiksvergoeding wordt betaald ten laatste op de 5de dag van desbetreffende maand op 
rekeningnummer  

IBAN BE ...............................................................................  van de gebruiksgever  

met vermelding  .........................................................................................................................  

Water-, gas-, elektriciteits-, telefoon-,… verbruik worden gedragen door de gebruiker. 

Artikel 10 
Alle huidige en toekomstige belastingen of taksen, om eender welke reden geheven door om het 
even welke overheid op het ter beschikking gestelde gebouw, worden uitsluitend door de eigenaar 
gedragen. 

Alle huidige en toekomstige belastingen of taksen, om eender welke reden geheven door om het 
even welke overheid op de uitbating, worden uitsluitend door de gebruiker gedragen. 

Artikel 11 
Tot waarborg van zijn aangegane verbintenissen wordt door de gebruiker een waarborg gestort gelijk 
aan de gebruiksvergoeding van de eerste maand bij een erkende bankinstelling op een geblokkeerde 
rekening. De gebruiker verbindt zich ertoe het gebouw slechts te betrekken na overlegging van het 
bewijs van deze waarborg aan de eigenaar. 

Over de waarborgsom kan een regeling worden afgesproken, inclusief in voorkomend geval de 
gekapitaliseerde rente, kan alleen worden beschikt volgens een geschreven akkoord tussen beide 
partijen of volgens een definitief geworden rechterlijke beslissing die niet meer vatbaar is voor hoger 
beroep. 

Artikel 12 
De gebruiker verbindt er zich toe het pand terug ter beschikking te stellen aan de eigenaar in de staat 
zoals oorspronkelijk ontvangen bij het aangaan van de gebruiksovereenkomst.  

De gebruiker dient in te staan voor de nodige opkuis van het vuil veroorzaakt door de activiteiten. 
Het pand dient borstelschoon te worden afgeleverd.  

Artikel 13 
In geval het ter beschikking gestelde gebouw te koop wordt gesteld en eveneens gedurende  elke 
termijn van opzegging, is de gebruiker verplicht het aanbrengen van maximum 2 aanplakborden te 
gedogen. 
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Artikel 14 
De eventuele registratie van deze overeenkomst is ten laste en op kosten van beide partijen, in 
onderlinge overeenkomst van verdeling van kosten.  

Artikel 15 

Beide partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze gebruiksovereenkomst niet valt onder de 

bepaling van de Wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuur. 

Artikel 16 

De inhoud van deze overeenkomst kan slechts gewijzigd worden middels een door beide partijen 

ondertekend geschrift. 

Artikel 17 

De gevolgen van het sluiten van deze overeenkomst zijn volledig voor rekening van ondertekenende 

partijen zonder dat de stad in zaak kan geroepen worden bij eender welk geschil tussen beide 

partijen. 

 

Opgemaakt te Oostende, in twee exemplaren, waarvan iedere partij een exemplaar heeft ontvangen. 

 

De eigenaar De gebruiker 

 

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

(gelezen en goedgekeurd)  (gelezen en goedgekeurd)  

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

(datum)  (datum)  

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

(voornaam en naam)  (voornaam en naam)  

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

(handtekening)  (handtekening)  
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Meer informatie?  

Wenst u meer informatie of heeft u nog verdere vragen? Neem contact op met het Economisch Huis 

Oostende of Stad Oostende - dienst wonen of surf naar de site www.doehethier.be  

Econonomisch Huis Oostende VZW 

Graaf de Smet de Naeyerlaan 4 

8400 Oostende 

www.oostendewerkt.be 

 info@oostendewerkt.be  

 059 24 23 00 

Stad Oostende 

Dienst Wonen - Peter Jonckheere 

Vindictivelaan 1 

8400 Oostende 

 wonen@oostende.be  

 059 80 55 00 



 
  

 

Wonen 

Stadhuis 
Vindictivelaan 1 
8400 Oostende 

T 059 / 80 55  00 
F 059 / 32 01  50 

Bijlage 4 

 

 

AANVRAAGFORMULIER VOOR 
VRIJSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE BELASTING 

volgens de Belastingverordening op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, 
ongeschikt, verwaarloosd of leegstaand, aangenomen in de gemeenteraadszitting van 14 december 2013 en 

gewijzigd in de gemeenteraadszittingen op 28 maart 2014 en op 20 november  2015. 

 
 

identificatie van  de  aanvrager :  dossiernummer : 

 
houder van het zakelijk  recht : naam 

adres 
 
 
 

 
ligging gebouw/woning : adres  

 
 

 
kadastrale ligging :  

 

telefoonnummer waarop u tussen 9.00u en 16.00u bereikbaar bent  :…………………………….. 

gelieve in onderstaand formulier de elementen aan te kruisen en in te vullen die in uw situatie van toepassing zijn. 

 Vrijstelling  voor  een  belastingplichtige  met  beperkte handelsbekwaamheid 
(gerechtelijke  beslissing bijvoegen) 

 

 Vrijstelling voor woningen waarbij de woning het enige bezit is 
(attest van  verblijf in instelling  voorleggen  indien  van toepassing) 

 

 Vrijstelling  voor renovatie 

ofwel     het betreft een renovatieproject dat  vergunningsplichtig  is 
(geldige stedenbouwkundige vergunning of bevestiging van een volledig bevonden dossier 
bijvoegen + gedetailleerd tijdschema bijvoegen) 

ofwel  het betreft een renovatieproject dat niet vergunningsplichtig is 
(renovatienota bijvoegen) 

 

 

 

 



 
  

 

    Vrijstelling voor woningen en/of gebouwen binnen een onteigeningsplan

ofwel  de bovengenoemde woning/gebouw is gelegen binnen de grenzen van een 
goedgekeurd onteigeningsplan 
(afschrift officiële kennisgeving bijvoegen) 

ofwel   de bovengenoemde woning en/of gebouw is gelegen binnen een gebied waar 
een onteigeningsplan voorlopig is aangenomen en om die reden kan geen 
stedenbouwkundige vergunning meer verkregen worden. 
(afschrift officiële kennisgeving bijvoegen) 

Vrijstelling voor een nieuwe houder van het zakelijk recht
in de periode van twee jaar voor de opname in de inventaris werd het zakelijk recht verkregen op 
bovengenoemd gebouw en/of woning. (Een attest van de notaris of een afschrift van de akte bijvoegen) 

 

datum van de overdracht : 
 

ofwel :  ik  ben  natuurlijk persoon 

is de persoon die het zakelijk recht overdraagt een bloed- of aanverwant (tot en met de derde  
graad  van verwantschap)? 

 ja 

is het zakelijk recht bekomen via erfopvolging of testament? 

 ja 
beschikte u reeds gedeeltelijk over een zakelijk recht op het 
bovengenoemde gebouw en/of woning? 

 ja   –   omschrijf    :………………………………………… 

 neen 

 neen 

 neen 

ofwel :  ik ben een rechtspersoon 
beschikt de persoon die het zakelijk recht overdraagt, rechtstreeks of onrechtstreeks over één 
of  meer aandelen  in de vennootschap die het recht   verkrijgt? 

 ja 

 neen 

 Vrijstelling voor woningen en/of gebouwen erkend als monument
de bovengenoemde woning/gebouw is beschermd als monument krachtens het decreet tot 
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten en : 

ofwel  er is een ontvankelijk verklaard restauratiepremiedossier ingediend bij de bevoegde  
overheid 
(afschrift bevestiging ontvankelijk verklaard dossier    bijvoegen) 

ofwel  de bevoegde overheid attesteert dat de woning/het gebouw in de bestaande 
toestand mag bewaard blijven 
(afschrift  attest bijvoegen) 

 



 
  

 

 

Vrijstelling voor woningen en/of gebouwen die getroffen worden door een ramp 

             datum van de ramp :

 

omschrijving van de ramp en de toestand van het goed : 
 

Vrijstelling voor woningen en/of gebouwen die het onderwerp vormen van een 

             gerechtelijke  procedure  

             (gerechtelijke  beslissing  tot  verzegeling bijvoegen) 
 

Vrijstelling voor de leegstand van een woning gelegen boven een gebouw dat effectief     
 in gebruik is en waarvan de gevelbreedte beperkt is 
             (een plaatsbezoek zal georganiseerd worden)

 

 Vrijstelling voor gebouwen die zijn opgenomen in de stedelijke databank ‘Start to 
Succes
(kopie overeenkomst met Economisch  Huis   toevoegen)

 
 
 
 
 
 
 

Datum : Handtekening



 


