PREMIE VOOR JONGERENSPAREN
AANVRAAGFORMULIER
Gemeenteraad 27.01.2000

GELIEVE IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS!

Gegevens aanvrager
Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………...
Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………
GSMnummer:……………………………………………………………………………………………………..
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Rekeningnummer :………………………………………………………………………………………………..

Voorwaarden en bedrag premie
Zie tekst op achterzijde

Bijlagen
Als bijlage zit een kopie van volgend document:
o een getuigschrift van een erkende spaarkas met volgende gegevens: geboortedatum, volledig adres en
bedrag gespaard tot op datum van de aanvraag.

Opgemaakt te ……………………………………… op: . . / . . / . . . .
Handtekening aanvrager,

Voorbehouden voor de administratie
Formulier ontvangen op: . . / . . / . . . .
Gezien en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van: . . / . . / . . . .
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De Secretaris,
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De Burgemeester,

Verplicht in te vullen, anders kan de premie niet worden uitbetaald.
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PREMIE VOOR JONGERENSPAREN
AANVRAAGFORMULIER

Premie voor jongerensparen (voorhuwelijkssparen)
A. Wie komt in aanmerking?
Iedere jongere die de uitbetaling heeft bekomen van zijn gespaard bedrag bij een dienst voor prenuptiaal
sparen opgericht conform de wettelijke of reglementaire beschikkingen.
B. Welke voorwaarden worden gesteld?
De jongere moet op de einddatum van het lidmaatschap minstens 1 jaar in de gemeente gehuisvest zijn.
Evenwel wordt de premie toch toegekend indien betrokkene minder dan 1 jaar de gemeente heeft verlaten
of minder dan 1 jaar in de gemeente gehuisvest is, onder voorwaarde dat het bewijs wordt voorgelegd dat
de nieuwe of vroegere gemeente geen premie voor het voorhuwelijkssparen of een premie voor
jongerensparen heeft toegekend.
C. Hoe aanvragen ?
De aanvraag moet op het daartoe voorzien aanvraagformulier ingediend worden.
D. Bedrag en uitbetaling van de toelage.
10 % op het totaal bedrag van de gelden door hem of haar gestort bij een dienst voor prenuptiaal sparen
opgericht conform de wettelijke of reglementaire beschikkingen. De uitbetaling gebeurt op het
rekeningnummer van de begunstigde.
F. Contactpersoon voor bijkomende inlichtingen.
Financiële dienst (tel. 051/33.63.03 – e-mail : hilde.buyck@lendelede.be).
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