
Beheer van de gemeentelijke premies 

Aanvraagformulier voor de gemeentelijke premie 
voor inbraakpreventie 

Voornaam :  

Nr. : Bus :

  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 

Gegevens van de aanvrager 

Naam :: 

Adres 

Straat: 

PC :  Gemeente :

Plaatsing van een gepantserde deur

Plaatsing van een veiligheidsdeur 

Versteviging van de deur 

Veiligheidsrozet 

Andere  :

Nr. : Bus : 1040 Etterbeek

Tel. :

E-mail :

De premie moet gestort worden op de rekening op naam van :

IBAN-rekeningnummer :

Adres van de werkzaamheden : 

Straat : 

Soort woning
Huis 

Appartement 

Geplande beschermingsmaatregel(en)

Veiligheidscilinder

Plaatsing van luiken (zelfblokkerend) 

Plaatsing van traliewerk (ijzerwerk)

Beveiliging van de ramen

Datum van het VERPLICHTE bezoek van de diefstalpreventieadviseur : 

Premiebedrag (in te vullen door de diefstalpreventieadviseur) : 

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

Uw gegevens worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard in het beheerprogramma vanaf de datum waarop u uw 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.

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 

Denkt u dat uw straat te maken krijgt met de problematiek van inbraken?

Zeker Eerder ja Eerder nee Helemaal niet 

Was u tijdens de afgelopen twaalf maanden zelf het slachtoffer van een inbraak of van 
een poging tot inbraak ?

Ja Nee  

Indien ja :

Inbraak Poging

Hoe bent u op de hoogte van het bestaan van de dienst Preventie ?

Ik bevestig kennis te hebben genomen van de voorwaarden uit het reglement betreffende 
de gemeentelijke premie voor inbraakpreventie dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 
19 oktober 2015 en deze te aanvaarden, en verklaar alle gegevens ingevuld op dit formulier voor 
waar en oprecht. 

Ik ga akkoord om via e-mail of per brief informatie te ontvangen over de activiteiten die 
georganiseerd worden door de diefstalpreventieadviseur. 

Voor 31 december 2025 en uiterlijk drie maanden na aankoop of installatie van bijkomende  
veiligheidsvoorzieningen terugsturen via e-mail naar primes.premies@etterbeek.brussels of per 
post naar “Gemeentebestuur, premiebeheer, casernelaan 31, 1040 Etterbeek”. 

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

Beheer van de gemeentelijke premies 

Enquête (facultatief)

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
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