
 
 
Dienst Duurzame Ontwikkeling, planning en perspectieven 
afdeling DO  
02/774 36 90  
 

Aanvraagformulier voor premie voor de aankoop van een compostvat 

__________________________________________________________________________ 
 

Gegevens van de aanvrager: 

Naam.……………………………………………………………….…Voornaam …………………………………………………………………. 

Adres: Straat …………………………………………………………… N°: ……… Bus ……. 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe· 

Tel………………………………………… E-mail …………………………………………………………………………………………………. 

Bankrekeningnummer (IBAN): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Soort gekocht compostvat: 

o Composteervat 

o Wormenbak 

o Andere …………………………………………………………………….  

Aankoopprijs (inclusief eventuele beluchtingsstok): ………………… € 

Datum van de aankoop ……………………………………. 

Opmerkingen:  

- Een compostvat per persoon of vereniging van natuurlijke of rechtspersonen 

- terugbetaling tot 50% van de prijs inclusief btw, met een maximum van 50 euro 

 

Bij dit document te voegen: 

 De aankoopfactuur, met vermelding van de gegevens van de aanvrager 

 Een document dat aantoont dat de aanvrager in Sint-Lambrechts-Woluwe gedomicilieerd is in Sint-

Lambrechts-Woluwe (zoals een water of elektriciteitsfactuur of een recto/verso kopie van de 

identiteitskaart) 

 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de voorwaarden en de voorwaarden te aanvaarden van het 

reglement betreffende de gemeentelijke premie voor de aankoop van een compostvat, goedgekeurd door 

de Gemeenteraad van 18 februari 2019 en verklaar dat alle verstrekte gegevens oprecht en waarachtig 

zijn. 

 

Datum en handtekening:  

 
Terug te sturen binnen de drie maanden die volgen op de datum van aankoop, per mail naar duurzame.o@woluwe1200.be of 

via het online formulier of per post naar het Gemeentebestuur, Dienst duurzame ontwikkeling, planning en perspectieven, 

Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. 

 

Bescherming van de persoonsgegevens 

mailto:duurzame.o@woluwe1200.be


Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij handelen in volledige 

transparantie, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna "AVG" genoemd). U vindt op 

de keerzijde van dit document de informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

Voorwerp van verwerking (finaliteit en wettelijke basis): 
Het college van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe verzamelt, via dit formulier, uw 

persoonsgegevens zodat de omwonenden genieten van een premie voor de aankoop van een compostvat. De 

wettelijke basis voor de verwerking is de wettelijke verplichting (zie artikel 6.1.c) van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

Persoonsgegevens en categorieën van de personen in kwestie 
Elke bewoner van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe die geniet van de premie: naam, voornaam, adres, 

tel/GSM, e-mailadres, IBAN rekeningnummer, nummer identiteitskaart, rijksregisternummer. 

Bestemmelingen 
De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt door bevoegd personeel van het gemeentebestuur. 

Duur van bewaring 
De verzamelde gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten en 

worden bewaard voor een periode van 5 jaar. 

Recht van personen 
U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens of om rechtzetting ervan verzoeken. 

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek per post te richten aan de functionaris bescherming 

persoonsgegevens (FBP) - Gemeentehuis, 2, Paul Hymanslaan, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, met vermelding van 

uw identiteit (door een kopie van uw identiteitskaart/paspoort bij te voegen). 

Neerlegging van een klacht of bezwaarschrift 
U kan een bezwaarschrift indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat, 35 

1000 Brussel 

Tel: + 32 (0) 2 274 48 00            

 Fax: + 32 (0)2 274 48 35 

email: contact@apd-gba.be 

Voor meer informatie betreffende de klachten en rechtsmiddelen, kan u het volgende adres van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-

une-plainte 

 


