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BWRO 2018 - FICHE 4B : PLAATSING VAN EEN UITHANGBORD OF  

VAN RECLAME VERWIJZENDE NAAR HET UITHANGBORD 
 

ALGEMENE DOCUMENTEN 

- vergunningsaanvraag (formulier bijlage I) 

- verklarende nota (de voornaamste opties van het project en de geplande maatregelen ter vermijding 

van elementen die de buurt kunnen schaden)  

- relevante foto's (recente foto's van het goed, van de aanpalende gebouwen en van de buurt) in 

kleur, van voldoende grote afmetingen, genummerd en ingediend op een A4 (de verschillende 

fotografische opnamepunten worden aangeduid op het inplantingsplan) 

- eigendomsbewijs of attest van de notaris (als de akte dateert van minder dan 6 maanden)  

- betalingsbewijs van de dossierkosten 

 

 

DOCUMENTEN VOLGENS HET VOORWERP VAN DE AANVRAAG 

- liggingsplan om het goed nauwkeurig te situeren in het omliggende stadsweefsel (noordpijl en schaal 

tussen 1/10 000 en 1/1 000) cfr BRUGIS 

- uitvoeringsplannen, ter verduidelijking van de wijze waarop het project zich in de buurt integreert 

Deze plannen bevatten tenminste een opstand en een doorsnede (vorm, grafische voorstelling, 

afmetingen, maatinschrijvingen, materialen, kleuren, bevestigingssystemen en  

in voorkomend geval verlichtingssystemen,…) 

Ze vermelden tevens het geheel van de geschematiseerde afmetingen in bijlage 3.  

- syntheseplannen op A3 vormgeving bestudeerd om een goede leesbaarheid toe te laten (indien 

uitvoeringsplannen > A3) 

- fotomontage in kleur  

ALLE PLANNEN worden gevouwen op A4-formaat met een verticale presentatie van het voorblad (voorwerp 

van de aanvraag, datum, schaal, nummer, index en benaming van de plannen, adres van het goed, gegevens 

van de aanvrager en van de architect). 

De tekeningen worden van maten voorzien en gearceerd of gerasterd, volgens een register te vermelden in 

de legende. Ze geven, zonder onduidelijkheid en op een gecontrasteerde manier, de verschillende ingrepen 

weer (afbraken, bouwwerken, inrichtingen, …) alsook de bestemmings- of gebruikswijzigingen van de lokalen.  

Alle plannen worden ondertekend door de aanvrager. 

 

IN VOORKOMEND GEVAL VEREISTE DOCUMENTEN 

- bekendmaking aan de eigenaar (bijlage 2) ondertekend door de eigenaar of vergezeld van het 

ontvangstbewijs van de aangetekende zending aan de eigenaar 

- bekendmaking aan de mede-eigenaars (eventueel vertegenwoordigd door de syndicus) ondertekend 

door alle mede-eigenaars, of desgevallend door de syndicus, of vergezeld van het ontvangstbewijs 

van de aangetekende zending 

- afschrift van de volmacht, wanneer de aanvraag wordt ingediend door een volmachthouder 

 


