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Aanvraag 2021 tot  uitbetaling 
subsidie t i jdeli jke gehomologeerde 
terrasconstructies omwille  van de 
coronacrisis  
 

Lokale economie 
 

     
 
 

Algemene informatie 

 
In de periode 8 mei tot en met 31 december 2021 kan een horeca-inrichting die vergund is als restaurant en/of 
café met vestigingsplaats Willebroek zijn/haar subsidie voor tijdelijk vergunde gehomologeerde (= overdekte) 
terrasconstructies aanvragen bij de Gemeente Willebroek. 
 
Ten laatste op 1 december 2021  kan de subsidie voor kalenderjaar 2021 aangevraagd worden volgens 

onderstaande procedure  
 
- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de horeca uitbater op het daartoe bestemde formulier ingediend bij 

de gemeente Willebroek, dienst lokale economie.  
- Bij het dossier dient de factuur voor de huur van de gehomologeerde overkapping met het betaalbewijs.  

bijgevoegd te worden.  
- De aanvraag dient te gebeuren ten laatste op 1 december 2021 om voor het kalenderjaar 2021 subsidie te 

kunnen krijgen van de verleende vergunning van de gehomologeerde overkapte terrasconstructie. De 
aanvraag is pas ontvankelijk als alle dossierstukken vóór deze datum ingediend werden.  

- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren binnen de 2 maanden na de indiening van het subsidiedossier. 
 
De gehomologeerde terrasconstructies mogen nog blijven staan tot en met de einddatum van uw vergunning of 
uiterlijk tot en met 31 maart 2022. Het subsidiereglement loopt ook tot en met 31 maart 2022.Voor het kalenderjaar 
2022 kan u pas in 2022 en ten laatste op de vervaldag van uw vergunning de subsidie aanvragen . 
 
Welke regelgeving is van toepassing ? 

Het gemeentelijk reglement “subsidie tijdelijk vergunde overdekte terrassen horeca” is beschikbaar op de website 
www.willebroek.be. 
 
 

Administratieve gegevens 

Gegevens aanvrager  
 

Naam ………………………………………………voornaam……………………………………………………….............. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………Nr./bus……………………… 

Postcode:……………………………………………Gemeente: ……………………………………………………………… 

Telefoon/ GSM…………………………………………………………………………………………………………………... 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Rijksregisternummer:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Gegevens onderneming 

Naam van de zaak …………………………………………………………………………………………………………....... 

Adres: ……………………………………………………………………………………………Nr./bus……………………… 
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Postcode:……………………………………………Gemeente: ……………………………………………………………… 

Ondernemingsnummer: …………………….................................……………………………………………………......... 

Rekeningnummer (IBAN) waarop de betaling gestort dient te worden ?: ……………………………………………….. 

Naam rekeninghouder: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gegevens  overkapte terrasconstructie 

 

De handelaar vraagt de uitbetaling aan bij de gemeente voor kalenderjaar 2021: 

van  ………………………………………… (aantal) m2 voor …………… (aantal) dagen voor een totaal van:  

€……………………………(= aantal m2 x aantal dagen x 0,60 euro) 

 

Bij te voegen bewijsstukken 

□ factuur + betalingsbewijs 

 

 

  
 

ondertekening 

Datum:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Handtekening aanvrager: 
 
 
 

Nuttige informatie  

 
Hoe dient u de betalingsaanvraag in ? 

De aanvraag dient schriftelijk en tegen ontvangstbewijs bezorgd te worden aan:  
 
Gemeentebestuur Willebroek 
t.a.v. dienst Lokale Economie 
Pastorijstraat 1 
2830 Willebroek 
 

De uitbetalingsaanvraag kan uiterlijk tot en met 1 december 2021 aangevraagd worden via de vooropgestelde 
procedure. 
De aanvraag is pas ontvankelijk zodra deze volledig is. Enkel aanvragen die ontvankelijk worden verklaard worden 
zullen worden uitbetaald.  
 
In het gemeentelijke reglement kan u meer informatie terugvinden over de betalingsaanvraag/uitbetaling. 
 
 

Voor bijkomende informatie betreffende het reglement en/of uw aanvraag kan u contact opnemen met de dienst 
lokale economie – T 03 886 90.30- lokale.economie@willebroek.be 
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