Aanvraag om een stedenbouwkundig uittreksel

(1)

GEMEENTE DILBEEK

Aanvrager
1. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.
uw voornaam en familienaam ...Michele Van Eeckhoutte
2. Ondertekent u deze ten persoonlijke titel?
Zo ja, vul dan hier uw adresgegevens in. Zo neen, ga verder naar punt 3.
straat en nummer ...
postnummer en gemeente ...
telefoonnummer ...

e-mailadres: …………………………..

3. Ondertekent u deze aanvraag in naam van bijvoorbeeld een firma of organisatie ? Zo ja, vul dan hier
de naam van de firma of organisatie, de adresgegevens en het btw-nummer in.
firma of organisatie ...immoDAVID
straat en nummer ...Brusselsesteenweg 594
postnummer en gemeente ...1731 Zellik
telefoonnummer ...02/305.51.33

e-mailadres: michele@immodavid.be

btw nr: BE 0870 992 890
Gegevens van

Gegevens van het goed
4. Vul hieronder de gegevens in over het goed waarvoor het uittreksel gevraagd wordt.
straat en nummer ...Hazelaarstraat 9
postnummer en gemeente ...1702 Groot-Bijgaarden
kadastrale gegevens : ... 4 Groot-Bijgaarden afdeling, sectie ...B, nr(s) .......92a2
Dossierstukke

Dossierstukken
5. Voeg bij deze aanvraag een recent uittreksel van het kadasterplan waarop het betreffend goed is
gemarkeerd.

Betaling
6. Voor het afleveren van een stedenbouwkundig uittreksel rekent de gemeente Dilbeek een belasting
aan van € 50 per perceel. De factuur wordt samen met het uittreksel afgeleverd, hetzij op naam van de
firma of organisatie vermeld in punt 3, hetzij op naam van de persoon die de aanvraag ten persoonlijke
titel ondertekent. Deze aflevering vindt plaats binnen een termijn van dertig dagen, gerekend vanaf de
dag van ontvangst van de aanvraag.
Ondertekening
7. Als u de aanvraag per e-mail opstuurt, typ dan “per e-mail” op de plaats van de handtekening.
datum : dag .. maand .. jaar ....5/7/2019

handtekening aanvrager
(1)Stuur deze aanvraag (met kadasterplan!) ofwel per post naar het college van burgemeester en schepenen van en te
1700 Dilbeek, t.a.v. wonen en ondernemen, ofwel als bijlage per e-mail aan wonenenondernemen@dilbeek.be

