MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

UITBATINGSADRES

Gelieve dit formulier volledig in te vullen en het
vóór de geplande activiteit op te sturen naar:
HONEBEL CV - Sint Goriksstraat 10 - 1000 Brussel

NIET SCHRIJVEN IN DEZE ZONE
IDENTIFICATIENUMMER

Gebruik steeds drukletters bij het invullen, schrijf steeds in de vakjes,
en breng duidelijk de gemaakte keuze in een aankruisvakje (❏) aan.
AANGIFTEFORMULIER VOOR OCCASIONELE OPENINGSDAGEN IN DISCOTHEKEN-DANCINGS

TYPE C

VOOR PUBLIEKE UITZENDING VAN MUZIEK IN LOKALEN WAAR DRANKEN, MAALTIJDEN EN/OF LOGIES WORDEN VERSTREKT EN VOOR DISCOTHEKEN-DANCINGS
(KB. 12 APRIL 1999)

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Indien de gegevens die vermeld werden in de vakken "Maatschappelijke zetel" en "Uitbatingsadres" niet correct of niet volledig zijn, gelieve dan hieronder de juiste of de ontbrekende gegevens in te vullen.
. Naam en adres van de maatschappelijke zetel:
Maatschappelijke benaming:
Straat:
Postnummer:

Nummer:
Gemeente:

–

Telefoon:

/

Handelsregister:

❏ NV

Fax:

/

Nummer B.T.W.:

–

❏ CV
Uitbater of verantwoordelijke belast met het dagelijks beheer: ❏ Dhr.
Juridische vorm:

Bus:

❏ BVBA

❏ Niet B.T.W.-plichtig

❏ VZW ❏ Feitelijke vereniging
❏ Mevr. Hoedanigheid:

Naam:

Andere

Voornaam:

. Naam en adres van de uitbating:
Naam:
Straat:

Nummer:

Postnummer:
Telefoon:

Bus:

Gemeente:
/

/

Fax:

2. OCCASIONELE OPENINGSDAGEN
(occasionele openingsdagen zijn dagen waarop de discotheek-dancing voor het publiek toegankelijk is buiten de normale openingsdagen die voor het bepalen van het tarief in aanmerking genomen werden)

aantal dagen in de periode van

/

tot

/

/

/

Aldus naar waarheid ingevuld te
Op
Naam
Functie
De C.V. HONEBEL zal op elk ogenblik de medegedeelde informatie ter plaatse kunnen controleren.
De in de aangifte vermelde gegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk en zijn beschermd conform de
wet van 08 december 1992 en artikel 78 van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige
rechten van 30 juni 1994.

Handtekening
Het is ons bekend dat het opzettelijk vermelden van onjuiste en/of onvolledige gegevens strafbaar is volgens de wet van 30 juni 1994.

VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE KUNT U ALTIJD BELLEN NAAR: 02/514 27 33
Un formulaire en français peut être obtenu en téléphonant au numéro 02/514 27 33

CN1.3-R

