Bruselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp

Vak bestemd voor het gemeentebestuur :

Vak bestemd voor de brandweer :

Dienst :

Ref. brandweer :

Contactpersoon :

IN :

Tel :

Officier :

E-mail :

OUT :

Ref :

Factuur:

AANVRAAG TOT PREVENTIEADVIES VOOR : (vakje van uw keuze aankruisen)
 Bekomen van een stedenbouwkundige vergunning (1)  Bekomen van een exploitatievergunning 
 Bouwen :
• Veiligheidsattest
Nieuw Gedeeltelijk Gewijzigde plannen
 Periodieke controles
 Verbouwen :
 Contrôle van beëindigde werken
Binnenkant Regularisatie Gewijzigde plannen
 Bezoeken
 Bekomen van een mileuvergunning (3)
 Advies/Inlichtingen
 Vernieuwing  Nieuw
 Bekomen van een stedenbouwkundigevergunning & een milieuvergunning 
 Andere (te preciseren) :
IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS



(2)



Datum : ……….….………………………………………..……….………………

1. Adres van het goed of kadastrale sectie :
Straat/Nr : ……….……..…..………………………………………………………………………………..……….….………………………………….……...
Postcode :………………….……….. Gemeente :………………..………………………………………….………………………………………………..

2. Adresgegevens van de aanvrager of van de exploitant :
Optredend als :………………………...……………….……………………………………………………………………….……….………….
Mej/mevr/deheer…………………………………..……..…………………………………………………………………….………………….
Straat/Nr :……………………….………………….……………………………………..……..………Postcode :….…………………..……
Gemeente :…………………………………..….……………..….. Tel / Gsm :……….…………...…..…………….………………………
Fax :……………………………………..…………….………………. Email :……………….…..…..……...…….…………………………….
3. Aard van de inrichting :
Bestemming :……………………………….………………… Naam van de inrichting :………………..………………………………
Aantal verdiepingen :
Bovengronds :
Grondoppervlakte in m² : …..……………..…

Ondergronds :
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4. Facturatiegegevens :
De prestaties voor preventieopdrachten geleverd door de brandweer geven reden tot de betaling van de
retributie verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon in wiens voordeel de prestatie geleverd wordt art. 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 december 2003 – B.S. 12.01.2004.
Naam van de firma of handelsnaam van de bijdrageplichtige : nv - bvba - vza - cv - cvba OF andere ………………….
…………………..……………………………………………………………………………………………………….………………….. (preciseren aub)
OF De heer/mevr./mej./de heer en mevrouw : .………….………………………………………………….………………………….

Straat/Nr :……..……………………………..……….…………………………….…………...………………………………………………....
………………………………………………..……………..Postcode :……………………………………….….….……………………………
Gemeente :…………………………….……………………… BTW :……..…………………………………………………………………….
Tel :……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Nr. Identiteitskaart en geboortedatum :……………………………………………………………………..………………………..
Nrijksregisternummer :……….…………………………………………………………………………………………………………………
5. Architect :
Contactpersoon :……………………………………..……………………………………………………..…….……………………………..
Architectenbureau :…………….….…………………..………………………………………..…………………………………………….
Straat/Nr :……………………………………………..……………………………………………………Postcode :…………..…..………
Gemeente :……………………………………….……….Tel/Gsm : ……………..……………………………….……………...….…….
Fax :…………………………………………..………………E-mail :……..……………………………………...………………………………

6. NOODZAKELIJKE bijlagen te voegen bij het aanvraagdossier voor preventieadvies :
(1) Voor de aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning :
- De volledige plannen (inclusief de situatie van alle verdiepingen, de vereiste doorsneden)
ondertekend door de aanvrager en de architect, op een schaal van minstens 1/50.
(2) Voor de controle van de beëindigde werken :
- De door de brandweer afgestempelde plaanen bij de aanvraag van een advies.
• In beide gevallen : de lijst met de bruto vloeroppervlakte van elke verdieping.
(3) Voor de aanvragen voor een milieuvergunning : volledig dossier en de lijst van al de rubrieken en
plannen.

BELANGERIJKE OPMERKING :
•
Indien dit formulier niet correct of onvolledig ingevuld is, wordt uw dossier terruggestuurd.
•
Al de gegevens ingevuld op dit formulier worden niet meer gewijzigd in de toekomst.
Naam, voornam van de aanvrager :…………………………………………………………………..

Handtekening van de aanvrager : …………………………………………………………………….

Dienst Preventie – Helihavenlaan 15 – 1000 Brussl
Tel : 02/208.84.30 - Fax : 02/208.84.40 – E-mail : prev@firebru.irisnet.be
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