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AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE  

 - GROEISUBSIDIE -  

IN HET GROEIGEBIED 

 

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) 

 

Aanvraag indienen vanaf 3 maanden vóór de start van de uitbating en tot ten laatste 2 
maanden na start van de uitbating. 

 

Wat bezorgen? 

Bij deze aanvraag worden de nodige stavingstukken gevoegd waaruit blijkt dat men voldoet aan de voorwaarden.  
Indien het aanvraagformulier niet of niet volledig is ingevuld en/of de nodige stavingstukken ontbreken, wordt de aanvraag als 

onontvankelijk afgewezen. 

  Kopie identiteitskaart 

  De huurovereenkomst (met een huurtermijn van meer dan 3 jaar) of eigendomsakte 

  Een bewijs van storting huurwaarborg en eerste maand huur 

  Bewijs van stedenbouwkundige vergunning en/of goedgekeurde bestemmingswijziging, indien deze vereist is 

  Afgeleverde horecavergunning, indien deze vereist is 

  

Algemene gegevens handelspand of horecapand: 

Naam handelszaak:  

Straat en nummer:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Website:  

Omschrijving handelsactiviteit:  

Voorziene openingsdatum:  
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Algemene persoonsgegevens aanvrager: 

De verantwoordelijkheid van de aanvraag ligt uitsluitend bij de rechtspersoon zelf.  
De stad is niet gehouden deze machtiging te controleren.  

Naam:  

Straat en nummer:  

Postcode en gemeente:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

Ondernemingsnummer:  

IBAN-nummer: B  E     -        -        -        
 

  

Algemene gegevens eigenaar: 

Naam:  

Straat en nummer:  

Postcode en gemeente:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

Ondernemingsnummer:  

  

Algemene gegevens winkelverantwoordelijke of gerant: 

Naam en voornaam:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
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Openingstijden van jouw zaak: 

 MA DI WOE DO VR ZAT ZON 

Van        

Tot        

Van        

Tot        

Dagtotaal         

Weektotaal  

 

Keuze uitbetaling 

 Hoeveel: Vorm uitbetaling: 

Handelszaak   Subsidie van 2.500 EUR Éénmalige uitbetaling nadat de handelszaak één maand is geopend 

Horecazaak   Subsidie van 2.500 EUR   Éénmalige uitbetaling nadat de horecazaak één maand is geopend 

 

Aanvinken voor akkoord 

  
Ik verklaar de verbintenis aan te gaan om het bezoek, van een ambtenaar van de stad Roeselare, aan het pand 
toe te laten. 

  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 heb kennis genomen dat een terugvordering van toepassing is, indien er vastgesteld wordt dat er niet aan 
de minimale uitbating van 3 jaar na uitbetaling van de subsidie wordt voldaan. 

  
Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het integrale subsidiereglement SHOP #VANRSL 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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Nog 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 

 

 

mailto:economie@roeselare.be

