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INFORMATIE VOOR DE AANVRAGER VAN DE SUBSIDIE
WAARVOOR DIENT DIT FORMULIER?
Met dit formulier kan een vrijwilliger een subsidie aanvragen voor het onderhoud van kruisen en
kapellen in de gemeente Kortenaken. De voorwaarden vindt u in het subsidiereglement voor
onderhoud Kruisen en Kapellen. U vindt het op www.kortenaken.be.
TEGEN WANNEER BEZORGT U ONS DIT FORMULIER?
Dit formulier kunt u ons gedurende het volledige jaar bezorgen.
WAT HEBT U NODIG OM DIT FORMULIER IN TE VULLEN?
-

facturen of kassabonnetjes van de aangekochte materialen

AAN WIE BEZORGT U DIT FORMULIER?
Gelieve het ingevulde formulier terug te sturen naar:
Vrije Tijd Gemeente Kortenaken, Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken of vrijetijd@kortenaken.be.
Vragen? Contact: Vrije Tijd Kortenaken via vrijetijd@kortenaken.be of 011 58 62 62.

INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG
IDENTITEITSGEGEVENS AANVRAGER – VRIJWILLIGER

Voornaam:
Achternaam:
Straat en nummer/bus:
Postcode en gemeente:
Telefoon of gsm:
E-mailadres:

REKENINGNUMMER AANVRAGER

Rekeningnummer:
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GEGEVENS KAPEL/KRUIS

Naam:
Straat en nummer/bus:
Postcode en gemeente:
Naam eigenaar
Voeg een foto toe van de bestaande toestand van het klein religieus erfgoed.
TERUGBETALING KOSTEN
Gelieve kassabonnetjes of facturen aan het dossier toe te voegen.
Omschrijving van de uitgave

Prijs in euro

Totaalbedrag van de uitgaven in euro

ANDERE SUBSIDIES
Heeft u nog bij een andere instantie subsidies aangevraagd voor hetzelfde dossier?
☐ ja

☐ nee

Zo ja, geef aan bij welke instantie en voor welk bedrag er subsidies bekomen werden:
Subsidiërende organisatie of overheid

Totaalbedrag verkregen subsidies in euro
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ONDERTEKENING
GOEDKEURING EIGENAAR
De eigenaar van het klein religieus erfgoed neemt kennis van de aanvraag en geeft goedkeuring aan
de aanvrager om de geplande werken uit te voeren.
Datum:
/

Handtekening:
/

VUL ONDERSTAANDE VERKLARING IN
Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld en verbind mij ertoe om alle wijzigingen in het
aanvraagformulier door te geven aan de gemeente Kortenaken.
Datum:
/

Handtekening:
/

Gemeente Kortenaken behandelt de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u de gegevens verzendt, geeft u ons toestemming om ze te gebruiken voor
de behandeling van uw subsidie. We delen ze enkel met de leden van het College van Burgemeester en Schepenen, dat instaat
voor de goedkeuring van de subsidie. We behouden uw gegevens enkel in het kader van deze aanvraag. U hebt altijd het recht
om uw gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. Wilt u dat de gemeente Kortenaken uw gegevens al vroeger
niet meer gebruikt, wilt u uw gegevens laten wissen of vermoedt u dat iemand uw gegevens onrechtmatig gebruikt? Laat het
ons weten via info@kortenaken.be. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer
informatie over uw rechten en privacy vindt u hier.
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