
Beheer van de gemeentelijke premies

Nr. : Bus : 1040 Etterbeek

Voornaam :

Gegevens van de aanvrager 

Naam :

Adres 

Straat : 

Tel. :

E-mail :

Inlichtingen over de adoptie

Naam van het dierenasiel : 

Adres van het dierenasiel :

Nummer van de adoptieovereenkomst :

Datum van de overeenkomst :

Kostprijs van de adoptie :

Geadopteerde dieren (maximaal twee per jaar per gezin) :       1.

2.

Ontvangst van de lokale broebelcehques

Afhalen bij het gemeentebestuur: je wordt via e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht wanneer je cheques 
beschikbaar zijn. Je moet dan een afspraak maken bij de dienst Financië.

 Bij dit document voegen :

• Een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager ;
• Een kopie van de adoptieovereenkomst met het dierenasiel dat erkend wordt door het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest ;
• Een betalingsbewijs ;
• Facultatief: een foto van het geadopteerde dier (die kan de dienst Dierenwelzijn gebruiken in het kader van

communicatie- en bewustmakingscampagnes).

Aanvraagformulier voor de gemeentelijke premie(s) voor: de 
adoptie van een huisdier uit een dierenasiel dat wordt erkend 

door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze premie wordt gestort in de vorm van lokale broebelcheques ter waarde van 5 euro die geldig zijn bij de 
deelnemende etablissementen. De lijst van die deelnemende etablissementen ontvangt u samen met de 
lokale cheques. De bijgewerkte lijst staat ook op de website www.etterbeek.brussels en op de website 
www.etterbeek.brussels.

De premie wordt naar boven afgerond naar een veelvoud van 5 (bijvoorbeeld een premie van 42,30 euro 
wordt afgerond naar 45 euro ofwel 9 broebelcheques).

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

  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 

https://etterbeek.brussels/fr/nos-partenaires-broebel


Terugsturen binnen 6 maanden na de 
adoptie naar de dienst Premies :

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

Dienst Dierenwelzijn 
02/627.24.41 - 02/627.23.24 

dierenwelzijn@etterbeek.brussels

Jouw gegevens worden door de gemeente Etterbeek verwerkt om jouw premieaanvraag te behandelen. Ze worden ook verwerkt 
voor statistische doeleinden, waarin geen identificeerbare gegevens kunnen worden gevonden. Er worden geen gegevens 
gedeeld met derden.

Jouw gegevens worden gedurende een periode van vijf jaar bewaard in het beheerprogramma vanaf de datum waarop jij jouw 
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. 

De Gegevensbeschermingsautoriteit beveelt overigens de volgende acties aan om de vertrouwelijkheid van jouw 
persoonsgegevens te versterken:

- Niet-relevante gegevens die zichtbaar zijn op de kopie van jouw identiteitskaart doorhalen;
- Een streep trekken over de kopie van de kaart;
- Op de doorstreepte kopie de bestemmeling en het toegestane gebruik van de gegevens vermelden.

Het recht op toegang en verbetering van jouw gegevens kan je contact opnemen met de dienst Premiebeheer via e-mail 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

Ik bevestig kennis te hebben genomen van de voorwaarden uit het reglement 
betreffende de gemeentelijke premies voor de adoptie van een gezelschapsdier uit een 
dierenasiel dat wordt erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat werd goedgekeurd 
door de gemeenteraad van 20 december 2021, en verklaar deze te aanvaarden en ik verklaar alle 
gegevens ingevuld op dit formulier voor waar en oprecht.

Beheer van de gemeentelijke premies

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

  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 

• 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
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