
 
 

 
Middenstand 
 

 
Kazernenlaan, 31/1 
1040 Etterbeek 
T  02 627 21 11 
info@etterbeek.brussels 

Margaux ETIENNE 
02 627 24 41 
margaux.etienne@etterbeek.brussels 

Marie Rose PAGE 
02 627 23 24 
marie-rose.page@etterbeek.brussels 

Aanvraagformulier voor de vergoeding voor etablissementen die 
moeten sluiten in het kader van de bestrijding van de 

verspreiding van het Covid-19-virus 
Bescherming van persoonsgegevens: 

 
Uw gegevens worden door de gemeente Etterbeek verwerkt om uw premieaanvraag te behandelen. Ze worden ook 
verwerkt voor statistische doeleinden, waarin geen identificeerbare gegevens kunnen worden gevonden. Er worden 
geen gegevens gedeeld met derden. 
 
Uw gegevens worden gedurende een periode van vijf jaar bewaard in het beheerprogramma vanaf de datum waarop 
u uw aanvraag hebt ingediend. De gemeente is echter verplicht om de bewijsstukken gedurende een periode van 
30 jaar te archiveren, maar de toegang tot die documenten is strikt beperkt. 
 
Het recht op toegang en verbetering van uw gegevens kunt u uitoefenen door een e-mail te sturen naar primes-
premies@etterbeek.brussels of per brief naar het gemeentebestuur van Etterbeek – DPO, kazernenlaan, 31/1, 1040 
Etterbeek. 

 

Voorafgaande opmerkingen 

• Deze steun is een aanvulling op de premies van de Brusselse regering die wordt toegekend 
aan zogenaamde “niet-essentiële” sectoren die op 2 november 2020 moesten sluiten 
wegens de gezondheidscrisis (ministerieel besluit van 28 oktober 2020). 

• Enkel handelaars die uitbaten op het grondgebied van de gemeente Etterbeek kunnen 
aanspraak maken op deze vergoeding. 

• Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om de informatie die u verstrekt te 
controleren en indien nodig bijkomende bewijsstukken te vragen.  

• Deze premie wordt toegekend binnen de grenzen van de beschikbare 
begrotingskredieten. 

• Onvolledige aanvragen worden niet in aanmerking genomen. 

 

• Gegevens van de aanvrager 

Naam: ……………………………………………………..…  Voornaam: …………..…………………………… 

Adres: Straat: .……………..……………………………………………………………………. Nr. ……. Bus …. 

Postcode: ………………………. Gemeente: …………..…………………………………….……………….… 

Tel.: ……………………….… E-mail: …………………….………………………………………………………… 

 



 
 

 
Middenstand 
 

 
Kazernenlaan, 31/1 
1040 Etterbeek 
T  02 627 21 11 
info@etterbeek.brussels 

Margaux ETIENNE 
02 627 24 41 
margaux.etienne@etterbeek.brussels 

Marie Rose PAGE 
02 627 23 24 
marie-rose.page@etterbeek.brussels 

 

 

• Gegevens over de zaak  

Naam van de handelszaak:………………………………………………..…..……………..………………... 

Adres: Straat: .……………..……………………………………………………………………. Nr. ……. Bus …. 

Postcode: 1040    Gemeente: Etterbeek 

Soort activiteit: …………………………………………………………………………………………………….. 

Btw-nummer: ………………………………………………………………………………………………...………. 

De vergoeding moet worden gestort op de rekening op naam van:…………..…….………………… 

IBAN-rekeningnummer:………………………………………………………..…………………………………… 

 

• Bij dit document voegen 

• Het schriftelijke bewijs van de toekenning van de eenmalige gewestelijke premie (aan 
te vragen op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid) 

 

Totaal aantal pagina's in bijlage:  
 

 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de voorwaarden van het reglement betreffende de toekenning 
van een vergoeding aan handelszaken die goederen en diensten aanbieden aan consumenten en die 
moeten sluiten in het kader van de bestrijding van de verspreiding van Covid-19-virus. 

 

Datum en handtekening:  

 

 

Terugsturen bij voorkeur via e-mail naar middenstand@etterbeek.brussels of, als dat niet mogelijk 
is, per post naar Gemeentebestuur, dienst Middenstand, Kazernenlaan, 31/1 – 1040 Etterbeek.  
U mag uw dossier niet afgeven op het gemeentehuis. 

Voor alle vragen in verband met de premie of het opmaken van uw dossier: 

Dienst Middenstand: 02 627 24 41 of 02 627 23 24  

http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE
mailto:middenstand@etterbeek.be
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