
DIENST ECONOMISCH LEVEN & ANIMATIES 
WEMMELSESTEENWEG 100 

1090 BRUSSEL 
Tél. : 02/423.13.09 

E-MAIL : nbelfaquih@jette.irisnet.be 

 

 

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE AANKOOP VAN BUITENMEUBILAIR VOOR DE 
HANDELSZAKEN DIE UITZONDERLIJKE SCHADE HEBBEN ONDERVONDEN NAAR AANLEIDING 

VAN DE DRIE GEWESTELIJKE WERVEN  
 
 

AANVRAAGFORMULIER  
 
Het formulier moet ten laatste op 23/11/2018 opgestuurd worden (de factuurdatum geldt als bewijs) op het 
volgende adres :  
 

Gemeente Jette 
College van Burgemeester en Schepenen  

Ter attentie van de dienst Economisch leven & animaties 
Wemmelsesteenweg 100 

1090 JETTE 
Tél. : 02/423.13.09 

 
 
GEGEVENS VAN DE AANVRAGER : 
 
Naam, Voornaam (natuurlijke persoon): ..................................................................................... 
Handelsnaam (rechtspersoon): ……………………………………………………… 
Adres van de handelszaak: ..................................................................................................... 
Adres van de maatschappelijke zetel:………………………………………………………….. 
Telefoonnummer: .......................................................................................................................... 
E-mail: ................................................................................................................................. 
Ondernemingsnummer:……………………………………………………………………………… 
Bankrekeningnummer: ………………………………………………………………………. 
Geopend op naam van*:…………………………………………………………………………. 
* De houder van het bankrekeningnummer moet de persoon zijn naar wie de factuur verzonden wordt.  
 
 
GEGEVENS VAN HET AANGEKOCHTE MATERIAAL : 
 

MEUBILAIR 
 

AANTAL MATERIAAL/KLEUR 

Tafels 
 

  

 
Stoelen 

  

 
Parasols 

  

 
Windschermen 

(max. 2x2) 

  

 
Zonnescherm 

 

  

mailto:nbelfaquih@jette.irisnet.b


 
 
BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN: 
 

‐ Een kopie van de gedetailleerde aankoopfactuur op naam van de koper. Deze factuur moet in 2018 
opgesteld zijn.  

‐ De beschrijvende fiche van het gekochte meubilair / foto’s 
 
Ik verklaar kennis genomen te hebben van en aanvaard de voorziene modaliteiten in het premiereglement 
van 25/04/2018 betreffende de aankoop van buitenmeubilair voor de handelszaken die uitzonderlijke 
schade hebben ondervonden naar aanleiding van de drie gewestelijke werven.  
 
 
BIJZONDERHEDEN VAN HET MEUBILAIR : 
 

 Een enkel meubilairmodel zal aanvaard worden voor de 2 terraszones van dezelfde zaak;  

 Zonnescherm: ze moet neerklapbaar zijn, in zwarte stof met witte letters en de 
reclameopschriften dienen eveneens in het wit te zijn; 

 Parasols: ze moeten van hetzelfde type zijn als de zonnescherm (in stof, in (gebroken) witte, 
zwarte, grijze tinten) en de reclameopschriften dienen eveneens in het wit te zijn; 

 Windschermen: ze moeten verzetbaar zijn (op wieltjes), van een maximale hoogte van 1m50 en 
een lengte van 2 m en de reclameopschriften dienen eveneens in het wit te zijn. De 
windschermen mogen niet voorzien zijn van plantenbakken; 

 Tafels: metalen, houten of plastic (van hoge kwaliteit) tafels worden aanvaard maar glazen tafels 
niet en zonder reclameopschriften; 

 Stoelen: ze moeten passen bij de rest van het meubilair van het terras en zonder 
reclameopschriften.  

 

 

 

Jette, op 

 

 

Handtekening van de aanvrager :  

 

 


