Aanvraagformulier voor de
premie voor de aankoop van een
fietsparkeervoorziening

Beheer van de gemeentelijke premies

Gegevens van de aanvrager :
Naam :

* Voornaam :

Geboortedatum:
Tel.:

*

E-mail:

*

*
*

Bankrekeningnummer:

*

Naam van de rekeninghouder:

*

Bij dit document voegen :




Een kopie van de informatie op de chip van de identiteitskaart van de
aanvrager. (met behulp van een kaartlezer en het programma eID Viewer)
De factuur of het originele aankoopbewijs vergezeld van de technische fiche
van de fietsparkeervoorziening.
Een beschrijving van de locatie :

*

Ik, ondergetekende,
bevestig
kennis te hebben genomen van de voorwaarden uit het gemeentelijke reglement en deze te
aanvaarden. Ik ben mij ervan bewust dat de gemeente niet aansprakelijk kan worden gesteld
in geval van diefstal van de fietsen.
, op :

Opgemaakt in :

Terugsturen naar de dienst Premies :
• Via e-mail naar primes.premies@etterbeek.brussels
• Afgegeven aan het onthaal van het gemeentehuis
• Per post naar het gemeentebestuur:
Kazernenlaan 31/1, 1040 Etterbeek

Handtekening :

Voor alle vragen in verband met de premie
of het opmaken van jouw dossier :
Dienst Preventie
02/737.02.01 - 0497/599 833
primes.premies@etterbeek-preventie.be

Jouw gegevens worden door de gemeente Etterbeek verwerkt om jouw premieaanvraag te behandelen.
Ze worden bewaard in het beheerprogramma en de gemeente moet jouw dossier bewaren totdat de wettelijke termijn is verstreken. Er
worden geen gegevens gedeeld met derden.
Om de vertrouwelijkheid te garanderen wanneer je ons een kopie bezorgt met de informatie die op de chip van jouw identiteitskaart staat:
- Trek een streep over het document.
- Vermeld op het document de bestemmeling en het toegestane gebruik van de gegevens
In geval van twijfel behoudt de gemeente zich het recht voor om het domicilieadres te controleren in de gemeentelijke registers.
Het recht op toegang en verbetering van jouw gegevens kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar primespremies@etterbeek.brussels of een brief naar het gemeentebestuur van Etterbeek – Premiebeheer.
Met vragen in verband met het gebruik van jouw persoonlijke gegevens kan je terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming:
dpo@etterbeek.brussels
Gemeentebestuur – Beheer van de gemeentelijke premies
02 627 24 54
Kazernenlaan 31/1
primes.premies@etterbeek.brussels
1040 Etterbeek

