
Beheer van de gemeentelijke premies

Aanvraagformulier voor de sportcheques

Nr: Bus:  1040 Etterbeek

Bescherming van persoonsgegevens :

Naam van de ouder (of de wettelijke vertegenwoordiger) :  

Voornaam van de ouder (of de wettelijke vertegenwoordiger): 

Naam en voornaam van het kind :

Rijksregisternummer van het kind :

Adres:  

Straat: 

Tel.: 

E-mail:

Bankrekeningnummer :

Bij dit document voegen* :

 Het aanvraagformulier voor de sportcheques, ingevuld en ondertekend door de betrokkene of 
door zijn wettelijke vertegenwoordiger als hij minderjarig is;

 Het deelnameattest ingevuld door de vertegenwoordiger van de club waarbij de jongere is 
aangesloten (zie document hieronder);

 Het bewijs van betaling van de bijdrage aan de sportclub. (kopie van het 
bankrekeninguittreksel bijvoegen bij de aanvraag) 

*Als de ouders van het kind een inkomen van het OCMW krijgen, kunnen ze de steunmaatregelen van het
OCMW en de gemeente cumuleren voor de sportcheque.

Opgemaakt in Etterbeek op Handtekening

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

  02 627 24 54 
  primes.premies@etterbeek.brussels 

Ik heb er kennis van genomen dat de betaling gebeurt in januari van het lopende seizoen.

Ik verklaar kennis te hebben genomen van het reglement betreffende de sportcheques, dat werd 
gewijzigd door de gemeenteraad van 28 maart 2022, en akkoord te gaan met de voorwaarden. Ik verklaar 
alle gegevens die zijn ingevuld op dit formulier voor waar en oprecht.

De persoonsgegevens worden door de gemeente Etterbeek verwerkt om je aanvraag van de sportcheques te behandelen. Ze worden 
bewaard in het beheerprogramma totdat de administratieve gebruikstermijn is verstreken. Er worden geen gegevens gedeeld met 
derden. 

In naleving van het “Once Only”-principe is de gemeente ertoe verplicht om authentieke bronnen te raadplegen, in dit geval het 
Rijksregister, en mag zij dus geen gezinssamenstelling meer vragen.

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



Sportdienst - Jeugddienst

Aanvraagformulier voor de sportcheques

DEELNAMEATTEST

Volledig dossier indienen, ter 
attentie van de Dienst Premies :

Vragen in verband met de premie en 
uw dossier:

Sportdienst - Jeugddienst: 
02/627.25.81

sport@etterbeek.brussels

Opgemaakt in: , op :

Handtekening van de verantwoordelijke Stempel van de club

Bescherming van  de  club : 

  Naam van de club: 

  Vertegenwoordigd door:

 Adres van de club:

 Telefoonnummer van de club:

Bescherming van persoonsgegevens : 

Naam en voornaam van het kind:

Sportactiviteit die het kind beoefent:

Aansluitingsperiode:

Gevraagde bedrag: €.

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

Indien cashbetaling bevestigt de club de ontvangst van het vermelde bedrag.                Ja              Nee
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