AANVRAAGFORMULIER STEUNAANVRAAG BIJ VZW HEART FOR HORECA
VUL ONDERSTAAND FORMULIER VOLLEDIG IN, ONDERTEKEN DIT EN STUUR
EEN SCAN HIERVAN SAMEN MET ALLE BENODIGDE DOCUMENTEN NAAR
info@heartforhoreca.be
1.

gegevens van de steunaanvrager

NAAM EN VOORNAAM:
(evt. rechtsvorm)

RIJKSREGISTER- /
ONDERNEMINGSNUMMER:
BTW NUMMER:

(indien van toepassing)

ADRES:

straat en nummer (bus)
postnummer en gemeente

E-MAILADRES:
TELEFOONNUMMER:
IBAN NUMMER:
2.

gegevens van de wettelijk gevolmachtigde (indien de steunaanvrager een rechtspersoon
is)

NAAM EN VOORNAAM:
FUNCTIE:

bestuurder zaakvoerder / bijzonder
gevolmachtigde

3.

gegevens mbt de gevraagde steun

STARTDATUM ACTIVITEITEN:
als hotel, restaurant of café

BESCHRIJVING VAN DE
ACTIVITEITEN:
STARTDATUM HUUR VESTIGING:
MAANDELIJKSE HUURPRIJS (excl.
btw) OP 1 MAART 2020:

excl. eventuele door de huurder te dragen
kosten of lasten

4.

aan de aanvraag toe te voegen documenten

1

O

een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (niet ouder dan 1 maand)
waaruit blijkt:
(1) het bewijs van inschrijving van de steunaanvrager als hotel (NACE-bel code 55.10),
restaurant (eetgelegenheid met volledige bediening; NACE-bel code 56.101) of café
(drinkgelegenheid; NACE-bel code 56.30)
(2) de start van de activiteiten van de steunaanvrager na 1 maart 2017 doch uiterlijk op 1
januari 2020
(3) vestiging van de steunaanvrager in België

O

kopie van de huurovereenkomst waarop de steunaanvraag betrekking heeft en waarbij
de steunaanvrager als huurder optreedt

O

bewijs van betaling van de huurgelden (kopie bankuittreksel) door de steunaanvrager
gedurende minstens 3 maand voorafgaand aan de steunaanvraag

O

kopie van de identiteitskaart van de steunaanvrager of in voorkomend geval, van de
wettelijke vertegenwoordiger van de steunaanvrager

O

door de steunaanvrager ondertekende kopie van het Reglement (zoals tevens terug te
vinden op www.heartforhoreca.be)

bijkomend, indien de steunaanvrager een rechtspersoon (vennootschap) is:
O

kopie van het uittreksel uit het Belgisch staatsblad waaruit blijkt dat de opgegeven
contactpersoon bevoegd is om de steunaanvrager in rechte te vertegenwoordigen

O

kopie van het uittreksel uit het register van de uiteindelijk begunstigden (het ‘UBOregister’) van de steunaanvrager (niet ouder dan 1 maand)

5.

Ondertekening

Door de ondertekening verklaar ik in naam en voor rekening van de steunaanvrager:

-

-

het Reglement zoals aangehecht aan dit aanvraagformulier voorafgaandelijk te hebben gelezen
en de inhoud ervan integraal en onherroepelijk te aanvaarden
dat dit aanvraagformulier naar waarheid werd ingevuld en geen onjuistheden of onvolledigheden
bevat
dat de steunaanvrager zich niet bevindt in een staat van onvermogen, faillissement of insolventie
dat de horecazaak van de steunaanvrager voor een periode van minimum 1 maand werd gesloten
als een direct en onvermijdelijk gevolg van een door de overheid genomen maatregel in het
kader van de bestrijding van het coronavirus COVID-19 in België;
zich akkoord te verklaren dat de VZW Heart for Horeca (overeenkomstig artikel 16 van het
reglement) in het kader van de door haar georganiseerde actie de hierboven vermelde gegevens
en informatie verzamelt, en deze niet langer al bijhouden dan uiterlijk 3 maand na de afloop van
de actie (zoals beschreven onder titel 2 van het reglement). De steunaanvrager heeft steeds het
recht om deze informatie kosteloos en op eenvoudig verzoek (per e-mail: info@heartforhoreca.be)
te laten wijzigen of intrekken. VZW Heart for Horeca zal de door haar verzamelde informatie niet
doorgeven voor commerciële doeleinden.

DATUM
HANDTEKENING VAN DE
AANVRAGER OF DIENS WETTELIJK
GEMACHTIGDE

2

NAAM EN VOORNAAM
FUNCTIE
indien de steunaanvrager een rechtspersoon
(vennootschap) is
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