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AANRAAGFORMULIER TUSSENKOMST HUUR  

- DE GEZIENE VITRINE - 

- BINNEN HET KERNWINKELGEBIED - 

 

Toelichting  

Stad Roeselare voorziet een tussenkomst van 200 EUR per maand aan creatieve ondernemers, bedrijven of verenigingen die 
via de database van de Geziene Vitrine een etalageruimte invullen van een leegstand handels- of horecapand in het 
kernwinkelgebied. Er wordt steeds per maand en vanaf één volle maand verhuurd. 

 

Hoe aanvragen?  

 

Per mail naar economie@roeselare.be 

 

Aangetekend naar College van burgemeester en schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare, en ter 
attentie van dienst economie 

 

Via website (link nog aanvullen nadien) 

 

Wat bezorgen?  

  De huurovereenkomst met de verhuurder voor de exacte periode van ‘De Geziene Vitrine’ 

  Schetsen of ontwerpen van de invulling van de etalage ‘De Geziene Vitrine’ 

  Duidelijke omschrijving van de concrete invulling van de vitrine 

 

Hoe maak je een huurcontract op? 

Maak een huurcontract op tussen jou en de verhuurder met volgende vermeldingen: 

✓  Modaliteiten van de huur + afspraken omtrent nutsvoorzieningen 

✓  Periode 

✓  Huurprijs 

✓  Huurwaarborg (indien van toepassing) 

✓  Rekeningnummer + datum betaling 

✓  Afspraken rond de makelaarsaankondiging op de ramen 
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Voorwaarden tussenkomst: 

✓  In de vitrine wordt effectief geëtaleerd, de vitrine wordt maximaal voor 10 % bestickerd 

✓  
Dienst Economie bewaakt de creativiteit en het esthetisch aspect van de invulling en verzoekt om 
bijsturingen indien nodig 

✓  
Daartoe wordt, voordat de huurperiode aanvangt en de etalage ingevuld wordt, een schets of 
ontwerp van de invulling ter goedkeuring voorgelegd aan dienst Economie. De invuller wordt 

aangeraden om, indien nodig, beroep te doen op een professionele decorateur of etalagist 

✓  
Er mag geen doorkijk zijn in het leegstaan pand. Er dient ten allen tijde een achterwand voorzien te 
worden om de etalage af te bakenen in het leegstaand pand 

✓  
De etalage wordt in die mate voldoende verlicht, alsof het een etalage van een ingevuld winkelpand 
zou zijn 

✓  
De afneembare sticker van ‘De Geziene Vitrine’ kan afgehaald worden op de dienst Economie en dient 
op een duidelijke zichtbare plaats op het raam gekleefd te worden, zolang de huurperiode loopt 

✓  
Indien de vitrine voor meerdere opeenvolgende maanden gehuurd wordt, dient de invulling van de 
etalage op regelmatige basis te wijzigen, alsof het de etalage van een ingevuld winkelpand zou zijn. 

  

Betalingen: 

✓  
De verhuurder van het pand krijgt 400 EUR per maand betaald door de huurder voor de huur van de 
etalage 
(rechtstreeks te betalen aan verhuurder) 

✓  
De Stad verstrekt een subsidie van 200 EUR per maand aan de huurder als tussenkomst in 
voormelde huur (na afloop van de contractperiode), als aan alle voorwaarden voldaan zijn 

  

Algemene gegevens aanvrager tussenkomst: 

Naam:  

Voornaam:  

Straat en nummer:  

Postcode:  

Gemeente:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Ondernemingsnummer:   

Website:  

IBAN-nummer: B  E     -        -        -        
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Algemene gegevens van het pand: 

Straat:  

Nummer:  

 

Algemene gegevens eigenaar: 

Naam:  

Straat en nummer:  

Postcode en gemeente:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

Ondernemingsnummer:  

 

Periode huur: 

Vanaf ……/…../…… 

Tot en met ……/…../…… 

 

Aanvinken voor akkoord 

  Ik verklaar verantwoordelijk te zijn voor de juistheid van de ingevulde gegevens op dit aanvraagformulier. 

  

Ik heb kennis genomen dat de verzamelde persoonsgegevens enkel worden gebruikt in kader van dit 
subsidiereglement en worden geregistreerd en bewaard overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zijn latere 
wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten. 

  
Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het integrale subsidiereglement ‘De Geziene Vitrine’ dd. 
02.05.2022, en hiermee akkoord te gaan zoals gepubliceerd op de stadswebsite www.roeselare.be 

 

Datum aanvraag Naam + handtekening 

Indien de aanvraag gebeurt door een rechtspersoon dient het aanvraagformulier ondertekend te worden door de personen die 
gemachtigd zijn de rechtspersoon te verbinden. 
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Vragen? 

 

Contacteer dienst Economie – Stad Roeselare 

 

Postadres: Botermarkt 2 – 8800 Roeselare 
Locatie: Delaerestraat 41 – 8800 Roeselare 

 

Telefoon: 051/26.23.36 

 

Mail naar economie@roeselare.be 

 

Tip: Laat steeds jouw e-mailadres en telefoonnummer na, zodat we jou vlot terug kunnen contacteren 
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