De Gemeente Sint-Gillis “ReCa” premie (restaurants en cafés)
De aanvraag moet ten laatste op 31 juli worden ingediend, hetzij online via Irisbox, hetzij per post (ter
attentie van de Dienst voor Economische Ontwikkeling van de gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein,
39, 1060 Brussel), hetzij per e-mail ( developpement.economique@stgilles.brussels)
Informatie via developpement.economique@stgilles.brussels of via 02/435.12.24

Bedrijfsnaam
Bedrijfsadres
Ondernemingsnummer (BTW)
NACE code
Naam en voornaam van de
aanvrager
Hoedanigheid van de aanvrager (
zaakvooerder,bestuurder,…)
Telefoonnummer van de
aanvrager
Adres van de aanvrager
Naam van de houder van de
bankrekening
Bankrekeningnummer (IBAN) :
□
□

Ik heb de voorwaarden van het gemeentereglement inzake de premie en het algemeen
gemeentereglement inzake toelagen geraadpleegd en aanvaard deze.
Ik verklaar gemachtigd te zijn om de aanvragende onderneming te vertegenwoordigen en en
ik verklaar op mijn erewoord dat mijn onderneming op het ogenblik van indiening van deze
aanvraag niet in staat van faillissement, ontbinding of vereffening verkeert.
Ik geef het gemeentebestuur van Sint-Gillis toestemming om mijn gegevens te verwerken in
het kader van deze aanvraag.
Voor meer informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens kun je steeds contact met ons opnemen via
e-mail (dpo@stgilles.brussels) of per brief (Van Meenenplein, 39, 1060 Sint-Gillis).

□
□

Datum :

Ik verklaar dat de gegevens op dit formulier juist en volledig zijn.
Ik bevestig ervan op de hoogte te zijn dat het meedelen van eventuele onjuiste informatie kan
leiden tot de verplichting met zich meebrengt reeds uitgekeerde premie terug te betalen.

Handtekening :
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Annexes à joindre obligatoirement :






Een kopie van de beslissing tot toekenning van de TETRA-premie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, indien van toepassing;
Een recto/verso kopie van de identiteitskaart van de ondertekenaar(s) van de aanvraag
Een bankidentiteit bewijs (bv. bankafschrift, kopie van bankkaart).
Een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad waaruit blijkt dat de ondertekenaars van de aanvraag
de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de aanvrager is/zijn of, indien van toepassing, een
specifieke volmacht van deze wettelijke vertegenwoordiger(s);;
Een verklaring op erewoord dat de aanvrager op het moment van de aanvraag van de
gemeentepremie niet in staat van faillissement, ontbinding of vereffening verkeert en dat hij in
orde is met alle regelgevingen die op zijn activiteit van toepassing zijn...
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