
Dienst Middenstand

Aanvraagformulier - Broebelloket 

02 627 23 24 - 02 627 27 92   
middenstand@etterbeek.brussels 

Voorafgaande opmerkingen 

• Dit formulier werd opgesteld naar aanleiding van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 juli 
2021 om ook verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen met een sociale, educatieve of culturele doelstelling 
en jeugdbewegingen toegang te geven tot het broebelloket op voorwaarde dat hun maatschappelijke zetel of 
exploitatiezetel in Etterbeek is gevestigd, dat zij hun verankering in de gemeente kunnen aantonen of dat zij een afdeling 
hebben in de gemeente Etterbeek. 

• De aankoop van lokale broebelcheques door een vereniging wordt voor 20 procent gefinancierd door de gemeente 
(bijvoorbeeld: aankoop van 40 cheques van 5 euro met een totale waarde van 200 euro om te spenderen bij de deelnemende 
partners kost slechts 160 euro voor de vereniging die een aanvraag indient). 

• De vereniging kan de cheques besteden bij een van de deelnemende partners of kan de cheques schenken in het kader van 
haar activiteiten. In geen geval kunnen de cheques worden doorverkocht.

• Het formulier staat op de website (www.etterbeek.brussels) of kunt u aanvragen via e-mail (broebel@etterbeek.brussels). 
Gelieve het formulier in te vullen in drukletters.

• De aanvraag moet ingediend worden voordat de geldigheidstermijn is verstreken, dat wil zeggen voor 30 september 2021.

• U moet de bestelling betalen voordat u ze afhaalt en dat per overschrijving op het rekeningnummer BE92 0910 2245 4923 
met vermelding van de naam van de vereniging en het aantal gewenste cheques.

• U moet de bestelling ophalen in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak met de medewerker van het broebelloket, 
die u contacteert zodra deze aanvraag is verwerkt en de betaling werd ontvangen.

Nr : Bus :

Gemeente :

Gegevens van de vereniging 

Naam van de vereniging :

Adres

Straat : 

Postcode :

Tel. :

E-mail:

Soort activiteit : 

Ondernemingsnummer : 

Link met de gemeente Etterbeek1 : 

1 De toegang tot het broebelloket is voor verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen met een sociale, educatieve of 
culturele doelstelling en jeugdbewegingen op voorwaarde dat hun maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in Etterbeek is 
gevestigd, dat zij hun verankering in de gemeente kunnen aantonen of dat zij een afdeling hebben in de gemeente Etterbeek.

Code postal :

Tél. :

E-mail:

Type d’activité : 

Gemeentebestuur – DiDienst Middenstand
Kazernenlaan 31/1 
1040 Etterbeek    

https://etterbeek.brussels/nl


Voornaam :

Dienst Middenstand

Contactpersoon van de vereniging 

Naam :

Functie binnen de vereniging :

Tel. : (indien verschillend van de vereniging) 

E-mail : (indien verschillend van de vereniging)

Bestelling 

Gewenste aantal lokale broebelcheques met een waarde van 5 euro : 

(Maximaal 200 cheques per vereniging ofwel maximaal 1.000 euro)2.

2   20 procent van de aankoopwaarde wordt gefinancierd door de gemeente.

Als u vragen hebt in verband met de aankoop van lokale broebelcheques kunt u 
contact opnemen met de dienst Financiën :

Dienst Financiën 
02/627.25.12  

broebel@etterbeek.brussels

Als u vragen hebt in verband met de deelnemende partners (handelszaken en 
non-profitorganisaties waar u uw cheques kunt uitgeven) of in verband met de 
gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met de dienst Middenstand : 

Dienst Middenstand
02/627.23.24 - 02/627.27.92 

middenstand@etterbeek.brussels

De persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de aanvraag van broebels voor de vereniging te verwerken.  

Er worden geen gegevens gedeeld met derden. 
De gemeente moet deze gegevens bewaren tijdens de wettelijke termijn van administratief nut.

U kunt uw recht op toegang en verbetering van uw gegevens uitoefenen door een e-mail te sturen naar  broebel@etterbeek.brussels . 

02 627 23 24 - 02 627 27 92   
middenstand@etterbeek.brussels 

Gemeentebestuur – DiDienst Middenstand
Kazernenlaan 31/1 
1040 Etterbeek    

• Via  e-mail naar  broebel@etterbeek.brussels
• Afgegeven aan het onthaal van het gemeentehuis
• Per post naar het gemeentebestuur: Kazernenlaan 31/1,

1040 Etterbeek

Terugsturen naar de dienst Financiën :
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