AANKOOPFORMULIER HONDENPOEPZAKJES
AANVRAAGFORMULIER
versie 31.03.2009

GELIEVE IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS!

Gegevens aanvrager
Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………
Ras van de hond(en):…………………………………………………………………………………………….

Gegevens aangevraagde producten
Het betreft:

□ 1ste rol hondenpoepzakjes (€ 5,0 - gesubsidieerd)
□ 2de rol hondenpoepzakjes (€ 5,0 – gesubsidieerd)
□ 3de rol hondenpoepzakjes (€ 7,50 – niet subsidieerbaar)
□ 2 rollen hondenpoepzakjes (€ 10,0 – gesubsidieerd)
□ andere: …

Controle bijlagen
In bijlage zitten volgende documenten:

□ bewijs van betaling

Doorgegeven aan de rekendienst op: . . / . . / . . . .
Milieuambtenaar Elvire Vanysacker,
(datum, handtekening en stempel)
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AANKOOPFORMULIER HONDENPOEPZAKJES
AANVRAAGFORMULIER
versie 31.03.2009

A. Omschrijving van de toelage
Deze premie wordt toegekend aan de mensen die een rol hondenpoepzakjes aankopen, aangeboden door
het gemeentebestuur.
B. Wie komt in aanmerking?
Alle personen die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Lendelede kunnen aanspraak
maken op de premie voor de aankoop van hondenpoepzakjes.
C. Welke voorwaarden worden gesteld?
Bij het aanvraagformulier moet een kopie van het betalingsbewijs toegevoegd worden. Indien het dossier
niet volledig is zal het niet behandeld worden. Het aankoop- of betalingsbewijs mag tevens niet ouder zijn
dan 26.06.2008.
D. Bijdrage van de toelage
De premie bedraagt een gesubsidieerde aankoop van hondenpoepzakjes. Iedereen mag per jaar 2 rollen
aankopen aan de gesubsidieerde prijs van 5 euro per rol. Wenst men een 3de rol aan te kopen, dan betaald
men een niet-gesubsidieerde prijs, namelijk 7,5 euro. Bij het begin van elk nieuw jaar vervalt de lijst en
wordt er opnieuw geteld.
E. Hoe aanvragen?
Om van deze premie te kunnen genieten moet het aanvraagformulier ingediend worden bij de milieudienst
samen met de verplichte bijlage. Bij betaling krijgt men de aangekochte hoeveelheid hondenpoepzakjes
mee naar huis.
F. Contactpersoon voor meer informatie
Meer informatie bij de Milieudienst – Elvire Vanysacker.
Telefoon: 051 33 63 05
Fax: 051 33 63 07
E-mail: milieudienst@lendelede.be
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