
 

 

AANVRAAG VERGUNNING KLASSE C 

 
 

A NATUURLIJKE PERSONEN 
 

I. IDENTIFICATIE. 

Ondernemingsnummer : 

Naam :   

Voorna(a)m(en) : 

Rijksregisternummer :  

Adres 

Straat :       nr. :   bus :  

Postcode :    Gemeente 

Land :      
 

II. GERECHTELIJK VERLEDEN 
 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal de kansspelcommissie nagaan bij het centraal 

strafregister of u voldoet aan de moraliteitsvereisten, of u bent ingeschreven in het 

bevolkingsregister en of u in het bezit bent van al uw burgerlijke en politieke rechten. 
 

 

 

B. RECHTSPERSONEN 
 

I. IDENTIFICATIE 

Ondernemingsnummer:  

Maatschappelijke benaming :  

Adres van de zetel : 

Straat :       nr. :   bus :  

Postcode :    Gemeente 

Land :      

 
 

 

II. GERECHTELUK VERLEDEN VAN DE BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS. 
 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal de kansspelcommissie nagaan bij het centraal 

strafregister of u voldoet aan de moraliteitsvereisten, of u bent ingeschreven in het 

bevolkingsregister en of u in het bezit bent van al uw burgerlijke en politieke rechten. 
 

  



C. VRAGEN OVER ZOWEL NATUURLIJKE ALS RECHTSPERSONEN 
 

GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE KANSSPELINRICHTING. 
 

l) Kansspelinrichting 

 

Vestigingseenheidsnummer :  

Benaming :  

Adres : 

Straat :       nr. :   bus :  

Postcode :    Gemeente 

 

2) Voorstel van te exploiteren spelen 

 

Gelieve hieronder weer te geven hoeveel spelen U wenst te exploiteren 

  0  1  2  

    
 

3) Gegevens met betrekking tot de leverancier van de kansspel 

Ondernemingsnummer van de leverancier :  

Benaming :  

 

4) Gegevens met betrekking tot de hersteldienst 

Ondernemingsnummer van de hersteldienst :  

Benaming :  

 

 

5) Als bijlage dient een advies te worden gevoegd van de burgemeester van de gemeente/stad 

waar de kansspelinrichting wordt geëxploiteerd, waaruit blijkt dat aan alle wettelijke vereisten is 

voldaan wat de exploitatie van de drankgelegenheid betreft. 
 

 

Opmerkingen : 

I) lndien U over onvoldoende ruimte beschikt om de vragen volledig te beantwoorden, dient U dit 

uitdrukkelijk te vermelden en te verwijzen naar de bijlage waarop U de antwoorden heeft 

vervolledigd. 

2) lndien er zich gedurende de behandeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in luik C, dienen 

deze zo snel mogelijk te worden meegedeeld aan de commissie. De juistheid van de gegevens moet 

verzekerd zijn. 

3) Elke bewuste mededeling van onjuiste informatie heeft de weigering van de vergunning tot 

gevolg. 

 

 

Datum :  

 

Handtekening :  


