
 
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe  -  PaulHymanslaan 2 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
Afdeling Gemeentetaksen 

Contactpersoon: Oriol Cuberta Gambus - Tel: 02.774.35.42 - E-mail: tax@woluwe1200.be 

 

Aangifte betreffende de taks op studentenkamers, gemeubelde logies, aparthotels - Boekjaar 2017 

Gelieve alle velden IN HOOFDLETTERS EN LEESBAAR in te vullen. 

Deze aangifte moet worden teruggestuurd naar het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe, afdeling Taksen, Paul Hymanslaan 2 te 1200 

Sint-Lambrechts-Woluwe en dit binnen een termijn van 30 dagen die begint op de 3e werkdag die volgt op 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 ». 

Bij wijziging, in de loop van het jaar 2017, van een of meerdere elementen die dienen tot het vaststellen van de taks, is de belastingplichtige eraan 
gehouden om binnen een termijn van 30 dagen die begint op de dag van deze wijziging, een nieuw aangifteformulier bij het gemeente-bestuur aan 
te vragen (zie artikel 6.2 van het reglement). 

 

A.   AANGEVER 

Naam, Voornaam:  ............................................................................................................................................  

Adres van de wettelijke domicilie: Straat: ……………………….......................... N°: ……… Bus:  ..................  

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

                                                          Land:  .......................................................................................................  

Rijksregisternummer of geboortedatum: ...........................................................................................................  

Tel / GSM: …… / …………………… E-mail:  ....................................................................................................  

 

B.   ONROEREND GOED waarvoor deze aangifte geldt (gebouw of deel van een gebouw dat een of meer woningen bevat) 

gelegen te Sint-Lambrechts-Woluwe op het volgende adres:  

Straat: ………………………………………………………………... N°: ……… Bus:  ............................................  

Verdieping:  .......................................................................................................................................................  

 

C.   Woningen gelegen in het gebouw vermeld onder B (art. 2.a—art. 2b van bijgevoegd reglement) 

Totaal aantal woningen:  ...................................................................................................................................  

   ►Aantal studentenkamer:  .............................................................................................................................  

Voor elke student, het attest van de academische overheden ter beschikking houden van het gemeentebestuur. Indien een logies uit verscheidene kamers bestaat, zal dit logies 
beschouwd worden als zijnde samengesteld uit evenveel  “Studentenkamers” als er kamers zijn die bestemd zijn om er een student te slapen te leggen.)  

**** 

   ►Aantal logies die niet door studenten gebruikt worden:  ..............................................................................  

      >Waarvan een aantal niet gemeubelde logies:  ...........................................................................................  

**** 

      >Waarvan een aantal gemeubelde logies:  .................................................................................................  

 

              Logies                                                     M²                                           Periode                                         Nachten 

…………………………………………..       ………..     Van…………………tot………………………          ………. 

…………………………………………..       ………..     Van…………………tot………………………          ………. 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

mailto:j.demulder@woluwe1200.be


              Logies                                                     M²                                           Periode                                         Nachten 

…………………………………………..       ………..     Van…………………tot………………………          ………. 

…………………………………………..       ………..     Van…………………tot………………………          ………. 

…………………………………………..       ………..     Van…………………tot………………………          ………. 

…………………………………………..       ………..     Van…………………tot………………………          ………. 

…………………………………………..       ………..     Van…………………tot………………………          ………. 

…………………………………………..       ………..     Van…………………tot………………………          ………. 

…………………………………………..       ………..     Van…………………tot………………………          ………. 

…………………………………………..       ………..     Van…………………tot………………………          ………. 

…………………………………………..       ………..     Van…………………tot………………………          ………. 

…………………………………………..       ………..     Van…………………tot………………………          ………. 

                                                                                                                      Totaal aantal nachten          ………. 

 

 

E.   Voor echt en waar verklaard 

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

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

Datum: ……………….……... Handtekening van de aangever: 

 

 

 

 

 


