
Koninkrijk België 
Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie 
Ondernemingsnummer: 0314.595.348 

Aanvraag machtiging(en) kermisactiviteiten 
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 aanvraag1:

Verkrijging 

Wijziging 

Vervanging 

2. Type van de aanvraag1 :

Machtiging als werkgever in kermisactiviteiten 
Machtiging als aangestelde verantwoordelijke 
Aantal gevraagde machtigingen : 

3. Identificatie van de aanvrager:

Naam en voornaam : 

Rijksregisternummer of geboorteplaats en –datum : 

Nationaliteit: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Fax: 

eMail: 

4. Hoedanigheid van de aanvrager
Is gemachtigd de kermisactiviteit uit te oefenen voor1 :

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 is en vul aan 

avixi sociaal verzekeringsfonds vzw • caisse d’assurances sociales asbl

Mechelen • Zeutestraat 2B • B-2800 Mechelen • T 015 45 12 60 
Brugge • Torhoutsesteenweg 384 • B-8200 Brugge • T 050 40 65 65 
Brussel • Kolonel Bourgstraat 113 • B-1140 Evere • T 02 743 05 10  
Hasselt • Geraetsstraat 18 bus 2 • B-3500 Hasselt • T 011 22 27 46
info@avixi.be • www.avixi.be • ON/NE 0410268329 • RPR Antwerpen



5. Voorwerp van de activiteit 2:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. Indien de kandidaat van de machtiging geen onderdaan is van de Europese Economische
Ruimte, het motief van de vrijstelling van de nationaliteitsvoorwaarden vermelden: 

Plaats 

Datum 

Handtekening van de aanvrager 

Document terugsturen naar: 
Eunomia Ondernemingsloket, Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen
mail info@avixi.be

2 Voor elke kermisattractie : 
1. de handelsbenaming
2. het registratienummer, indien zij op eigen kracht voortbeweegt, of, indien niet, deze van het voertuig die

haar verplaatst
3. de categorie tot dewelke zij behoort:

a. attractie met een niet-menselijke aandrijving type “A”
b. attractie met een niet-menselijke aandrijving type “B”
c. attractie voortbewogen door dieren
d. attractie zonder aandrijving noch levering van goederen
e. spel met levering van goederen
f. vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel

Voor vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel : de aard van de toegelaten restauratie, op 
basis van bewezen beroepskennis 

2 
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