Gelieve de grijs gearceerde vakken in te vullen en de gevraagde documenten
bij te voegen.
De zwarte vakken worden automatisch ingevuld.
De footprint (B/T index) en het % parkings op het gelijkvloers worden groen
opgevuld indien ze beantwoorden aan de voorschriften en rood indien niet.
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Bij te voegen documenten (Gecoördineerde) Statuten
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Ondernemingsnummer

vereist voor authentieke akte verkoop terrein Vertegenwoordigingsbevoegdheid (benoemingsbesluiten in Belgisch Staatsblad)
De aanvrager bevestigt kennis te hebben genomen van de van toepassing zijnde stedenbouwkundige bepalingen inzake de B/T index en de voorgeschreven minimale hoogte van de
op te richten gebouwen
De aanvrager gaat ermee akkoord om - ingeval van een vestigingstoelating - jaarlijks een verslag over te maken aan het beheerscomité inzake een stand van zaken van de
samenwerking en O&O activiteiten op het Wetenschapspark Diepenbeek.
De aanvrager bevestigt dat voor elke verhuring een aanvraag tot toestemming zal worden ingediend bij het beheerscomité
Datum en Handtekening aanvrager:

___/___/ _____

Intern referentienummer
Gewenst perceel of deel van perceel
Gewenste terreinoppervlakte in m² = T
Oppervlakte Gelijkvloers in m² = B
Footprint = B/T
(In functie van perceel minimaal 50 of 60 %)
1° verdieping in m²
Vloeroppervlakte
2° verdieping in m²
3° verdieping in m²

Datum ontvangst dossier
← Keuze uit Ia, Ib of IIa IIb, IIc, IId
Vereiste minimale
Footprint voor gekozen

Datum ontvankelijkheid dossier

Bestemming ruimten

Totale vloeroppervlakte

Aantal parkeerplaatsen
Totaal parkeerplaatsen

Kantoren (m²)
Labo's (m²)
Andere (m²)
Aantal onder het gebouw
Aantal op gelijkvloers in gebouw
Oppervlakte op gelijkvloers in gebouw

###### ( Overdekte parkings op gelijkvloers mag max. 30% zijn van oppervlakte)

Aktiviteiten

Historiek

Op te richten gebouw voor verkoop of verhuur
Gebouw is voor een specifieke doelgroep
Motiveer waarom de oprichting van een
dergelijk gebouw in het gekozen domein een
meerwaarde zal creëren voor het
Wetenschapspark Diepenbeek en de
i k
i
t
Relatie met kennisinstellingen en waaruit
bestaat de samenwerking
Samenwerking met andere instellingen en
bedrijven inzake O&O
Contactpersoon O&O/Innovatie

Uhasselt
PXL
KHLim
Andere
Op wetenschapspark Diepenbeek
Elders
Naam
Functie
E-mail
Telefoon

Wetenschappelijke Adviesraad – vzw Beheerscomité Wetenschapspark Diepenbeek
Elke Piessens – Tech Transfer Office (TTO) Universiteit Hasselt
Martelarenlaan 42 – 3500 Hasselt

Document afdrukken en als PDF-bestand met bijlagen over te maken via E-mail aan: elke.piessens@uhasselt.be

Tel.: +32(0)11 26 80 26

