
Koninkrijk België 
Federale overheidsdienst 
Economie, KMO, middenstand en energie 
Ondernemingsnummer: 0314.595.348 

Aanvraag machtiging ambulante activiteit 
De gegevens die reeds in het bezit zijn van de Kruispuntbank van Ondernemingen en die niet veranderd zijn, 
moeten niet herhaald worden 

1. De aard van de aanvraag 1 :

Verkrijging 
Wijziging 
Vervanging 

2. Type van de aanvraag 1 :

Machtiging als werkgever in ambulante activiteiten 
Machtiging als aangestelde A 
Aantal gevraagde machtigingen:     

Machtiging als aangestelde B (zie vraag 7) 
Aantal gevraagde machtigingen:     

3. Identificatie van de aanvrager:

Naam en voornaam:  
Rijksregister of geboorteplaats en –datum  : 
Nationaliteit:  
Adres:   
Telefoonnummer:  
Fax: 
Mail:  

4. Hoedanigheid van de aanvrager 1 :

Natuurlijk persoon die voor eigen rekening uitoefent: 
Handelsbenaming:  
Ondernemingsnummer:  

Verantwoordelijke voor het dagelijks beheer van een rechtspersoon: 
Firmanaam rechtspersoon:  
Handelsbenaming:  
Adres maatschappelijke zetel:  

Ondernemingsnummer: 

1 Duidt aan wat van toepassing en vul aan 
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5. Plaats van uitoefening van de ambulante handel :

Op alle plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument 
Op alle plaatsen met inbegrip van ten huize van de consument   

6. Voorwerp van de ambulante handel : omschrijf de producten en/of diensten die zullen worden
verhandeld: 

    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

    5. 

7. Identificatie van de “aangestelde” voor wie de machtiging wordt gevraagd (zie vraag 2)
deze vraag dient enkel ingevuld te worden bij de aanvraag van leurkaarten aangestelde b !!!

Naam en voornaam:  
Rijksregister of geboorteplaats en –datum : 
Nationaliteit:  
Adres:  

Telefoonnummer: 
Fax en e-mail:  

Datum en handtekening van de aangestelde, 

8. Indien de kandidaat van de machtiging geen onderdaan is van de Europese Economische
Ruimte, het motief van de vrijstelling van de nationaliteitsvoorwoorden vermelden: 
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9. Indien de machtiging gevraagd werd voor de uitoefening van een activiteit ten huize van de
consument, moet de kandidaat voorleggen: 

- ofwel een uittreksel uit het strafregister minder dan drie maand oud of een gelijkwaardig 
document afgeleverd door de bevoegde overheid in zijn land van verblijf; 

- ofwel een verklaring op erewoord dat verklaart dat de “aangestelde” geen voorwerp 
uitmaakt van een veroordeling tot een gevangenisstraf gelijk aan of meer dan drie maand, 
met uitsluiting van politiestraffen. Indien de kandidaat kiest voor de verklaring, moet hij het 
getuigschrift binnen de dertig dagen na aflevering van de machtiging van de ambulante 
activiteit bezorgen, op straffe van intrekking van de machtiging; 

- ofwel het akkoord van het Openbaar Ministerie betreffende de uitoefening van de 
ambulante activiteit. 

Plaats  
Datum  
Handtekening van de aanvrager 

Document terugsturen naar: 
Eunomia Ondernemingsloket, Zeutestraat 2B
info@avixi.be
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