ATTEST CORONA HINDERPREMIE (VERLENGDE DAGPREMIE) VOOR AMBULANTE HANDELAARS
Gegevens van de aanvragende onderneming

Pollo Frito
Naam van de onderneming:
0123456789
Ondernemingsnummer:
Naam van de contactpersoon: Raf Gainza
Gegevens van de ambulante activiteiten die niet kunnen plaatsvinden
Er zijn 3 omstandigheden waarin een ambulante handelaar een attest kan bekomen van de gemeente (een combinatie is mogelijk).
1. Abonnementshouder openbare markt: de marktkramer met een abonnement die door beperkingen van de
gemeente ingevolge coronamaatregelen niet kan deelnemen aan de openbare markt
2. Gekende losse deelnemer: de losse deelnemer die door beperkingen van de gemeente ingevolge coronamaatregelen niet kan deelnemen aan de openbare markt. Deze moet door de gemeente gekend zijn als losse
deelnemer en de gemeente bevestigt dat deze ambulante handelaar in de periode van 13 maart 2019 tot 13
maart 2020 minstens 1 keer als losse deelnemer heeft deelgenomen aan de markt waarvoor hij de dagpremie
aanvraagt.
3. De ambulante handelaar met een abonnement voor een standplaats op het openbaar domein buiten de
openbare markt die ingevolge coronamaatregelen geen toelating krijgt van de gemeente om zijn standplaats
in te nemen.
Data (dd/mm)

Naam markt/plaats

Gemeente/deelgemeente

Nr. omstan- Aantal
digheid
dagen

19/5-26/5-2/6-9/6

kerkplein

Sint-Katherina-Lombeek

2

4

21/5- 4/6

markt ternat

Ternat

1

2

Verklaring door de burgemeester of zijn gemachtigde
Ik verklaar dat bovenvermelde ambulante handelaar bij beslissing van het lokaal bestuur niet kan deelnemen aan
de markt waarop hij normaal aanwezig is, of geen standplaats (met abonnement) op het openbaar domein mag
innemen in overeenstemming met het ministerieel besluit van 18 mei 2020 tot uitvoering van het besluit van de
Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het
coronavirus.
Datum:
Voornaam:
Naam:
Functie:

13/06/2020

jef

fictief
burgemeester

Handtekening:

