OPNAME IN DE DATABANK ‘DE GEZIENE VITRINE’ VERHUURDER

Doelstelling :
Vanaf de eerste dag van de vastgestelde leegstand, kan u de etalage van uw pand in
het kernwinkelgebied via de stad (laten) verhuren.
Voorwaarden:
-

-

-

De stad plaats uw vitrine op de website pagina van De Geziene Vitrine.
De etalage kan verhuurd worden per maand en dit vanaf 1 volle maand.
Tussen de huurder van de vitrine en de stad wordt een overeenkomst opgemaakt
waarin minimaal wordt opgenomen:
• Engagement tot aangaan van overeenkomst door de huurder met de
verhuurder en deze overeenkomst over te maken aan de stad.
• Concreet voorstel van de creatieve invulling van de vitrine
• Het pand is niet publiek toegankelijk. Enkel de etalageruimte wordt
verhuurd/gehuurd.
De verhuurder van het pand krijgt €400/maand betaald door de huurder voor
de huur van de etalage.
De stad verstrekt een subsidie van €200/maand aan de huurder als
tussenkomst in voormelde huur.
De verhuur van de vitrine op zich kan geen aanleiding geven tot vrijstelling van
leegstandsbelasting.
Het pand kan verder te huur of te koop worden aangeboden tijdens de periode
van de ingebruikname van de vitrine.

Inlichtingen over de eigenaar van de etalage:
(kruis aan wat past)

 rechtspersoon:
Ondernemingsnummer:

 natuurlijk persoon:
Rijksregisternummer:

Algemene gegevens:
Naam:
Straat en nummer:
Gemeente en postnummer:
1

Telefoonnummer:
e-mail:
website:
IBAN-nummer: B

E

BIC-nummer:

-

-

-

-

Inlichtingen over de etalage
Straat en nummer:
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Diepte:
Aantal m²

……….
……….
……….
……….
……….

Aanwezige nutsvoorzieningen:

Specifieke opmerkingen:

Bijlagen bij de aanvraag te voegen:
-

Verzorgde, representatieve foto van de te verhuren etalage, aangeleverd door de
eigenaar

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van dit reglement
en de bijpassende belasting reglementen 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 subsidiereglement en de bijpassende
belastingsreglementen d.d. 25 mei 2020 inzonderheid artikel 27 & 28.
Ik geef toelating tot online publicatie van een foto van het handelspand/bedrijfsruimte op
de website van de stad Roeselare.

2

Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met het reglement en zijn voorwaarden terzake,
Te…………………………………………………………………………
Datum……………………………………………………………………
Handtekening……………………………………………………….….
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