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BIJ DE HUURAANVRAAG TE VOEGEN DOCUMENTEN 
 
 

 

1- De aanvrager moet, op straffe van nietigheid, zijn kandidatuur indienen door middel van een aanvraagformulier voor 

de huur van een handelszaak en de volgende documenten en informatie bij te voegen: 

 

 een kopie van de statuten van de onderneming met vermelding van ondernemingsnummer en BTW-nummer 

 kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de zaakvoerder(s) 

 bewijs van inkomen van de zaakvoerder(s) (over de laatste drie maanden) en de 2 laatste aanslagbiljetten 

 een financieel plan over een periode van 3 jaar en de contactgegevens van uw accountant of boekhouder 

 een businessplan met vermelding van de volgende informatie: 

o motivatiebrief, de reden voor de keuze van de locatie en de bedrijfsmissie van de onderneming 

o een beschrijving van het project: concept, voorgestelde producten of diensten, doelpubliek 

o voor de activiteiten van de horecasector: voeg een voorbeeld van de kaart/menu bij. 

o een beschrijving van de toegevoegde waarde van het project voor de buurt 

o een beschrijving van de ervaring van de projectleider 

o het aantal gecreëerde jobs aangeven 

o de oorsprong van de aangeboden producten aangeven 

o Geef aan of het project speciale ondersteuning krijgt bvb business angel, Hub.brussels, Business Centre, enz. 

 voeg het inrichtingsplan (voor Horeca: aantal zitplaatsen, inrichting keuken, balie, afzuigkap, ...) 

 voeg een lijst van voorziene werkzaamheden bij 

 

2- Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de kandidaat zijn of haar dossier aanvult met de volgende elementen om zijn 

kandidatuur zo goed mogelijk te kunnen beoordelen: 

 

 een grafische weergave van het project (stijl, 3D-beelden, decoratie, ...) 

 een beschrijving en een weergave van de aankleding van het uitstalraam en de gevel 

 een weergave van het logo  

 

3- De kandidaat geeft aan of hij een terras wil en geeft (grafisch) de afmetingen aan. 

 

4- De kandidaat geeft de geplande openingstijden aan. 

 

5- De aandacht van de zaakvoerder wordt gevestigd op de volgende punten: 

 

 Is de organisatie van de leveringen mogelijk en eenvoudig? 

 Afvalbeheer : 

o Voorzien lokaal ? (te vermelden op het inrichtingsplan) 

o Een ophaalcontract is vereist.  

 

6- De zaakvoerder moet er ook voor zorgen dat de lokale en regionale regelgeving wordt nageleefd: 

Bvb beschermd gebouw, ligging binnen de perimeter van een beschermd gebouw, Unesco-zone, GBP, BBP. 

 

7- Eventuele (latere) wijziging van de het gebruik van het lokaal ; modaliteiten : 



 

Indien de kandidaat de bestemming of het gebruik van een handelszaak/kantoor in een horeca wenst te wijzigen of 

indien hij/zij een andere horeca-activiteit wenst uit te oefenen dan diegene die werd toegelaten, zal hij voorafgaand een 

vergunningaanvraag moeten indienen (en verkrijgen) voor het wijzigen van het gebruik. 

Bovendien zal er ook een conformiteitsattest voor de horecasector moeten worden aangevraagd. Deze aanvraag dient 

na verkrijging van de ontvangstbevestiging van de vergunningaanvraag voor de wijziging van het gebruik te worden 

aangevraagd bij de dienst “horeca” van de Stad Brussel : https://www.brussel.be/horeca-vergunningen. 

 

Entreprendre.brucity VZW, Brandhoutkaai 47 in 1000 Brussel, staat ter beschikking van de zaakvoerder om hem of haar 

te begeleiden bij voorbereiding van de kandidatuur en eventueel met andere gemeentelijke diensten te overleggen om 

de vragen van de kandidaat te beantwoorden.  

 

8- De volledige kandidatuurdossiers worden onderworpen aan een grondige kwalitatieve analyse. Het College van 

Burgemeester en Schepenen beslist op basis van de kwaliteit en de relevantie van het dossier en op basis van 

specifieke behoeften of noden van elke wijk.  

 

 


