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  Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe  Paul Hymanslaan, 2 
 Afdeling gemeentelijke taksen 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
 Contactpersoon: Eric Berghen Tel : 02.774.35.65 - Mail : tax1@woluwe1200.be 

 

Belasting op parkeerplaatsen 

Aangifte inzake aanslagjaar 2017 

Gelieve alle vakken LEESBAAR en in HOOFDLETTERS in te vullen aub. 

Deze aangifte moet naar het gemeentebestuur teruggestuurd worden (zie adres bovenaan) binnen een termijn van dertig 
dagen vanaf de verzendingsdatum, met poststempel als bewijs. 

De hiervermelde gegevens dienen voor de toepassing van het bijgevoegde reglement. Uw gegevens worden automatisch 
verwerkt. U kunt meer informatie over die geautomatiseerde verwerkingen verkrijgen door te schrijven naar het e-mailadres 
« privacy@woluwe1200.be ». 

De aangiften die werden gedaan met toepassing van vorige reglementen worden geacht nietig te zijn voor de toepassing  
van onderhavig reglement. 

In geval van wijzingen in de loop van het aanslagjaar 2016 van een of meerdere elementen die gebruikt worden om de taks  
te bepalen, moet de belastingplichtige een nieuwe aangifte bij het gemeentebestuur aanvragen binnen een termijn  
van dertig dagen na de wijziging (zie artikel 5 van het reglement). 

A. Gegevens van de belastingplichtige (zie artikel 4 van het reglement op pagina 3) 

Naam van de firma (of natuurlijke persoon in voorkomend  geval):  ......................................................................................  

Adres van maatschappelijke zetel (of adres indien het geval):  

 Straat:  ............................................................................  Nr.:  ...................................  Bus:  .....................  

 Postcode:  .......................... Gemeente:  ....................................................................................................  

 Ondernemingsnummer (of rijksregisternummer indien natuurlijke persoon):  ...........................................................  

Contactpersoon:  .....................................................................................................................................................  

Direct tel nr. van contactpersoon:  ...........................................................................................................................  

E-mail van contactpersoon:  ..................................................................... @ ..........................................................  

 

B. Adres van de parkeerplaatsen te Sint-Lambrechts-Woluwe 

Straat:  ................................................................................................  Nr.  .............................................................  

TOTAAL aantal parkeerplaatsen (zie artikel 2 van reglement)::  ...........................  ..........................................................  
Gelieve hier alle parkeerplaatsen te vermelden zonder rekening te houden met de vrijstelling voorzien in artikel 6 die eventueel 
samen met de inkohiering aangerekend zal worden 

Gelieve de verdeling per bezetter en/of per verdieping op volgende pagina te vermelden → 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgelet ! Indien de gevraagde velden niet leesbaar, juist, volledig en nauwkeurig ingevuld zijn, dan wordt uw 
aangifte als onjuist, onvolledig of onnauwkeurig beschouwd. In dit geval voorziet artikel 7 van het reglement in 
de toepassing van de belastingprocedure van ambtswege (met verhoging).  
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C. Verdeling van de parkeerplaatsen (zie artikelen 3, 4, 5 en 6 van het reglement op volgende pagina) 

Gelieve hier de verdeling van alle parkeerplaatsen volgens verdieping/gebruiker in te vullen. 

Verdieping / Gebruiker Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 
Voorbehouden aan 
gehandicapte pers. 

Datum eerste 
gebruikname 

Datum einde 
gebruikname 

    
 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    
 

  

 

D. Voor oprecht en waar verklaard 

Naam van de aangever:   .....................................................................................................................................  

Functie van de aangever:  .....................................................................................................................................  

Datum:    .....................................................................................................................................  

Handtekening van de aangever: 

 
 
 
 
Opgelet ! Indien de gevraagde velden niet leesbaar, juist, volledig en nauwkeurig ingevuld zijn, dan wordt uw 
aangifte als onjuist, onvolledig of onnauwkeurig beschouwd. In dit geval voorziet artikel 7 van het reglement in 
de toepassing van de belastingprocedure van ambtswege (met verhoging).  
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