Datum indiening:
Aan de Heer Burgemeester
Van en te
8700 Tielt

AANVRAAG TOT TOELAGE OP HET VESTIGEN, MODERNISEREN EN
VERNIEUWEN VAN WINKELS EN HANDELSHUIZEN.

Geachte heer Burgemeester,
Ondergetekende …………………………………………………………………….…wonende
………………………………………………………..straat, nr. ……………………………zal
overgaan tot het vestigen – moderniseren – vernieuwen (*)
van een winkel of handelshuis, waarvan ondergetekende
eigenaar – huurder (*) is.
De betreffende winkel of handelshuis is gelegen op volgend adres:
………………………………………………………..straat, nr. ………………………te Tielt.
De aanvrager wenst te genieten van de stedelijke toelage hierop.
Op te geven informatie
• De werken zijn aangevangen – niet aangevangen (*)
• Voor het uitvoeren van deze werken is een bouwaanvraag – geen bouwaanvraag
ingediend (*)
• Raming van de werkelijk uitgevoerde werken (binnen- en buitenschilderwerken niet
inbegrepen) ……………………….euro.
Opmerking
De toelage wordt pas uitbetaald na de volledige uitvoering van de werken en mits voorlegging
van de nodige facturen tot staving van de uitgevoerde werken.

Uw rekeningnummer ……………………………….
Hoogachtend,
(handtekening)
(*) schrappen wat niet past
BEREKENING TOELAGE
De toelage van de stad bedraagt 5% van de totale kostprijs van de binnengebrachte facturen
(excl. BTW) met een maximum van 991,57,- euro
Totale kostprijs binnengebrachte facturen

euro (excl. BTW)

Toelage van de Stad Tielt

euro

Reglement betreffende de stedelijke toelage op het vestigen, moderniseren en
vernieuwen van winkels en handelshuizen.
Artikel 1
Met ingang van 01.07.1992 wordt binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde
stadsbegrotingskredieten en volgens de modaliteiten van onderhavig reglement een
winkelinrichtings- en winkelherinrichtingspremie verleend aan de eigenaars of huurders,
rechtspersonen of natuurlijke personen, gedomicilieerd of met maatschappelijke zetel te Tielt
en waarvan de exploitatie te Tielt is gelegen,
•
•

die hun bestaande winkel of handelszaak gelegen te Tielt vernieuwen of moderniseren.
die te Tielt een nieuw winkel- of handelshuis oprichten door nieuwbouw of door ombouw
van een bestaand pand dat nog geen handelsbestemming had.

Artikel 2
De stedelijke toelage bedraagt 5% van de kostprijs van de werkelijk uitgevoerde werken, en
gestaafd door facturen, met een maximum van 991,57,- euro. Ze wordt verleend voor
oprichtings- of moderniseringswerken die globaal ten minste 7436,81,- euro, BTW niet
inbegrepen, bedragen. Binnen- en buitenschilderwerken komen niet in aanmerking voor het
genot der toelage.
Artikel 3
Beperkingen
• Zakenkantoren, financiële instellingen en filialen ervan, alsmede grootwarenhuizen en
filialen ervan vallen niet onder de toepassing van het reglement.
• De premie voor éénzelfde handelspand kan slechts éénmaal in een periode van 9 jaar
toegekend worden.
• De voormelde premie kan niet worden gecumuleerd met andere gemeentelijke premies of
toelagen.
Artikel 4
De toelage moet op schriftelijke wijze en vóór de aanvang van de werken aangevraagd
worden aan het Schepencollege, op een daartoe vastgesteld aanvraagformulier (zie keerzijde)
vergezeld van alle nodige verantwoordingsstukken.
Deze aanvraag veronderstelt een bouwdossier met aanstelling van een erkend architect waar
dit wettelijk verplicht is.
Artikel 5
De toelage wordt slechts uitbetaald na de volledige uitvoering van de werken en mits
voorlegging van de nodige facturen tot staving van de uitgevoerde werken.
Artikel 6
Het Schepencollege is gemachtigd om vóór, tijdens en na de uitvoering van de werken het
nodige onderzoek te laten verrichten door de bevoegde ambtenaren van de Stedelijke
Diensten.
Artikel 7
Het Schepencollege is alleen bevoegd om alle geschillen te regelen die zouden kunnen rijzen
in verband met de toekenning van deze toelagen.

