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DOCUMENTS A ANNEXER A LA DEMANDE DE LOCATION 
 
 
Le candidat doit introduire sa demande au moyen d’un formulaire de demande de location d’un commerce et y joindre 

les documents suivants : 

 

 une copie des statuts de la société ;  

 copie recto/verso de la carte d’identité du/des gérant(s) ; 

 preuves de revenus des parties constituantes (portant sur les 3 derniers mois) ; 

 un plan financier ou un bilan portant sur le dernier exercice comptable ; 

 une lettre de motivation, la raison du choix de la localisation dudit commerce ainsi que la mission de l’entreprise ; 

 un plan d’aménagement éventuel de l’espace intérieur (et de la façade/vitrine), en cas de location, desdits locaux 

(avec le cas échéant des photos/images virtuelles/du projet).  

 

Toute candidature fait l’objet d’une analyse approfondie. Le Collège du Bourgmestre et des Echevins statue en fonction 

des besoins de chaque quartier et du caractère pertinent d’une candidature, de l’acceptation ou non de celle-ci. 

 

 

DOCUMENTEN BIJ TE VOEGEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN 
VERHURING 
 

 

De kandidaat moet zijn aanvraag indienen door middel van een aanvraagformulier voor de verhuring van een 

handelspand en de volgende documenten bezorgen : 

 

 Een kopij van de statuten van uw maatschappij. 

 Een kopij van de voorzijde en achterzijde van de identiteitskaart van de zaakvoerder(s). 

 Bewijs van inkomen van de belanghebbenden (over de laatste drie maanden). 

 Een financieel plan of een balans van het laatste boekjaar 

 Een schriftelijke motivering, de reden van de keuze van de locatie van het handelspand en de bestemming; 

 Een plan van de binneninrichting (en van het uitstalraam), in geval van verhuring van de betreffende lokalen. 

(eventueel met een foto of een virtueel beeld van het project). 

 

Elke kandidatuur wordt grondig bestudeerd. Het college van Burgemeester en Schepen beslist in functie van de 

behoeften van elke wijk en de relevante kenmerken van een kandidatuur om de verhuur ontvankelijk te verklaren. 


