Aanvraag premie inbraakpreventie
Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………
Telefoon:…………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer:………………………………………………………………………………………
Hoedanigheid: huurder / verhuurder-eigenaar / bewoner-eigenaar

Vraagt hierbij een premie aan voor de aankoop/installatie van technopreventieve maatregelen ter
beveiliging van de private woning overeenkomstig het gemeentelijk reglement premie
inbraakpreventie.
De aanvrager verklaart zich akkoord dat voorafgaand aan de aanvraag van de premie
technopreventief advies door de bevoegde gemeentelijke dienst uitgevoerd wordt. Dit
technopreventief advies is kosteloos. Dit advies beperkt zich tot aanbevelingen over de te nemen
maatregelen, die in aanmerking komen voor de premie.

Datum aanvraag:…………………………..Handtekening…………………………………..

Dit vak is bestemd voor de administratie- niet invullen
Ontvangen op:…………………………………………………………………………………………..
Datum technopreventief advies:………………………………………………………………………
Datum administratieve en technische controle:……………………………………………………..
Kostprijs van de maatregelen:…………………………………………………………………………
Advies van de preventiedienst:………………………………………………………………………..
Bedrag premie:………………………………………………………………………………………….
Beslissing van het schepencollege:…………………………………………………………………..
Bijlagen:
verslag technopreventief advies:…………………………

verslag van de administratieve en technische controle:……………………
Financiële bewijsstukken van de aanvrager:……………………………….
Beslissing van het Schepencollege:…………………………………………

(De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De
gegevens die via dit formulier verzameld worden, dienen voor de aanleg en het beheer van je dossier m.b.t. een
premieaanvraag. We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben of de wet ons verplicht.
Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren
of wissen. Als je je toestemming hebt gegeven, dan heb je steeds het recht om je toestemming in te trekken. Ben je het niet
eens met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kun je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Lees de privacy policy op www.Middelkerke.be voor meer informatie.)

Meer informatie?
Ginette Dael - Dienst samenleven en omgevingsbeheer - Gemeentebestuur - Spermaliestraat 1 - 8430
Middelkerke
ginette.dael@middelkerke.be - 059 31 30 16

