
Beheer van de gemeentelijke premies

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

  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 

Nr : Bus :

Adres :

Straat : 

Tel.: 

Bus :      1040 Etterbeek 

% 

E-mail : 

Informatie over het gebouw

Straat : Nr : 

Datum van toekenning van de gewestelijke premie voor de verfraaiing van gevels :

Totale kostprijs van de gesubsidieerde werken :

Tussenkomst van het Gewest : 

Bedrag van de premie van het Gewest : 

• Eensluidend afschrift van het bankuittreksel of elk andere document dat bewijst dat je de premie van het 
Gewest hebt ontvangen;

• Brief met de definitieve belofte van het Gewest.

Bij dit document voegen

Postcode : Gemeente :



Avenue des Casernes 31/1  
1040 Etterbeek       

Jouw gegevens worden door de gemeente Etterbeek verwerkt om jouw premieaanvraag te behandelen. De gemeente moet jouw dossier 
bewaren totdat termijn is verstreken. 

Er worden geen gegevens gedeeld met derden. Het recht op toegang en verbetering van jouw gegevens kan je uitoefenen door een e-mail 
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.

Beheer van de gemeentelijke premies

Ik verbind mij ertoe deze gemeentelijke premie terug te betalen in het geval dat ik de 
premie van het Gewest om welke reden dan ook zou moeten terugbetalen.

Ik verklaar kennis te hebben genomen van het reglement betreffende de toekenning van 
premies voor de verfraaiing van straatgevels, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 
november 2000, en akkoord te gaan met de voorwaarden. Ik verklaar alle gegevens die zijn 
ingevuld op dit formulier voor waar en oprecht.

Uiterlijk een jaar na de datum waarop de aanvrager de 
premie van het Gewest heeft ontvangen 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

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

Dienst Ruimtelijke Ordening  
02/627.27.62 

stedenbouw@etterbeek.brussels

Gemeentebestuur – Beheer van de gemeentelijke premies
  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 
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