
Keuze voor de ontvangst van de lokale broebelcheques (kruis je keuze aan) :

Beheer van de gemeentelijke premies

Deze premie wordt uitbetaald in de vorm van lokale broebelcheques met een nominale waarde van 5 euro, 
die kunnen worden gebruikt bij de deelnemende partners. Samen met de lokale cheques ontvang je een lijst 
van de deelnemende partners. De bijgewerkte lijst staat ook op de website www.etterbeek.brussels en op de 
website  www.broebel.brussels. 

Ik haal de cheques persoonlijk af in het gemeentehuis: je ontvangt een e-mail of een telefoontje zodra 
je cheques beschikbaar zijn. Vervolgens maak je een afspraak met de dienst Financiën.

Ik ontvang de cheques per post (op verantwoordelijkheid van de aanvrager).

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)
 Een kopie van de factuur die op naam van de aanvrager van de premie staat of het

originele aankoopbewijs (in dat geval kan je het dossier enkel per post opsturen)

Binnen 3 manden na aankoop van het fietsslot/
GPS tracker indienen naar de dienst Premies  :

Aanvraagformulier voor de premie voor de 
aankoop van een fietsslot/GPS tracker

Premiebedrag (in te vullen door de diefstalpreventieadviseur) €.

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 primes-
premies@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 
Kazernenlaan 31/1 
1040 Etterbeek       

  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 

Voornaam :  

Nr: Bus: 1040 Etterbeek

Gegevens van de aanvrager :

Naam :

Adres :
Straat:

Tel.:

E-mail:

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

• 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

FietsslotVoorwerp  :
GPS tracker

Ik verklaar dat het slot/GPS tracker is bedoeld voor mijn fiets en ik ben mij ervan bewust 
dat de gemeente niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van diefstal.

Ik verklaar kennis te hebben genomen van het reglement betreffende de premie voor de 
aankoop van een fietsslot/GPS tracker dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 
oktober 2021 en akkoord te gaan met de voorwaarden. Ik verklaar alle gegevens die zijn 
ingevuld op dit formulier voor waar en oprecht.



Dienst Preventie

Enquête (facultatief)

Heb je een klacht ingediend bij de politie?

Denk je dat er in jouw straat fietsdiefstallen gebeuren?

Zeker wel   Eerder ja   Eerder nee   Zeker niet 

Maak jij je fiets vast in je woning?

Ja Nee

Ben je bang dat je fiets wordt gestolen?

Vaak Soms Nooit

Was je tijdens de voorbije twaalf maanden zelf het slachtoffer en/of getuige van een 
fietsdiefstal in Etterbeek?
Getuige Slachtoffer Nee  

Niet van toepassingJa Nee 

Is je fiets gegraveerd? 

Ja Nee  

Ik ga akkoord om informatie te ontvangen over de activiteiten van de afdeling Diefstalpreventie:

via e-mail 
per brief

Gemeentebestuur – Beheer van de gemeentelijke premies 
Kazernenlaan 31/1 
1040 Etterbeek       

  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 
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