AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE
HERBRUIKBARE LUIERS

Aanvrager:
Naam: ………………………………………………………………………………………….………..
Straat en nr.: ……………………………………………………………………………………………
Gemeente: ………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………… Rekeningnummer: ……………………………………….
Naam van het kind: …………………….. Geboortedatum: …………………………………………
Relatie aanvrager – kind: vader – moeder – wettelijke voogd (schrappen wat niet past)
Bij te voegen documenten:



Samenstelling van het gezin van de aanvrager en het kind (gratis te bekomen op de
dienst bevolking)
Bewijs van aankoop van herbruikbare luiers en bijbehorende benodigdheden

Toekenningsvoorwaarden:







De subsidie wordt aangevraagd door de vader, moeder of wettelijke voogd van het
kind.
Per kind kan u twee maal een subsidie van € 60 aanvragen. Hiervoor dient u telkens
een aankoopfactuur van minimum € 200 voor te leggen.
De subsidie kan worden toegekend tot de leeftijd van 3 jaar.
De subsidieaanvragen worden tweemaal per jaar gebundeld en doorgegeven aan het
college voor behandeling en betaling.
Elk aankoopbewijs kan slechts éénmaal gebruikt worden
De subsidieaanvraag dient ingediend te worden bij de milieudienst van de gemeente
Stabroek. Bij elke aanvraag voegt u een kopie van de aankoopfactuur als
betalingsbewijs.

Datum van de aanvraag

Handtekening aanvrager

…………………………..

……………………………

----Het gemeentebestuur Stabroek is verantwoordelijk voor de verwerking van je
persoonsgegevens. Deze worden verwerkt door onze medewerkers en gebruikt om de
gevraagde dienstverlening te realiseren. De verwerking van uw gegevens blijft beperkt tot de
beoogde dienst. We geven deze niet door aan derden behalve als dit voor een bepaalde dienst
gevraagd wordt of kadert in onze privacyverklaring. Je kan ten alle tijde schriftelijk vragen je
gegevens in te zien, te verbeteren of te schrappen. Hoe je dat doet kan je integraal nalezen in
onze privacyverklaring op www.stabroek.be
-----

Gemeentebestuur Stabroek – Milieudienst – Dorpsstraat 99 – 2940 Stabroek
tel: 03 210 11 50 – fax 03 569 93 97 – e-mail: milieudienst@stabroek.be

Vak bestemd voor de milieudienst:
Totaalbedrag van de aankoopbewijzen: ……………………………………………………….……
Eenmalige subsidie: ……………………………………………………………………………………
Opgedeelde subsidie: eerste maal / tweede maal (schrappen wat niet past)
Bedrag van de subsidie: ………………………………………………………………………..……..
Datum behandeling schepencollege: ………………………………………………………………..

Gemeentebestuur Stabroek – Milieudienst – Dorpsstraat 99 – 2940 Stabroek
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