AANVRAAGFORMULIER
Subsidie Toegankelijk Eeklo
Terug te bezorgen aan:
Dienst Diversiteit, Integratie, Gelijke kansen en Gezondheid (DIGG)
Stad Eeklo
Welzijnscampus Zuidkaai
Zuidmoerstraat 136, bus 6
9900 Eeklo
Tel.: 0490/52 00 02
Ina.quintyn@eeklo.be
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan stad Eeklo een
subsidie toegankelijkheid toekennen voor
aanpassingswerken of extra aanpassingen bij nieuwbouw.
Handelaren en andere wettelijk erkende organisaties die hun handelszaak of lokaal
toegankelijk willen maken voor mensen met een fysieke beperking, kunnen een aanvraag
indienen.
Alle voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn te vinden in het subsidiereglement
Toegankelijk Eeklo. Dat reglement vindt u op www.eeklo.be. U kan het aanvragen op de
dienst DIGG.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
U kan uw aanvraag opsturen, mailen of persoonlijk afgeven.
De contactgegevens vindt u hierboven.
Wat hebt u nodig om dit formulier in te vullen?
•
•
•

Het BTW- of ondernemingsnummer en rekeningnummer van de organisatie;
De contactgegevens van de aanvrager;
Informatie over de betoelaagbare werken.
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Bijlagen bij dit formulier.
Samen met dit formulier worden volgende bewijsstukken gevraagd:
•
•
•
•

Tekeningen van de werken die uitgevierd worden, moeten aantonen dat voldaan
wordt aan de geldende normen;
Een bewijs van stedenbouwkundige vergunning indien vereist voor de werken;
Minimum 2 foto’s van de toestand vóór de werken;
De offerte van de uit te voeren werken.

Let op: Het aanvraagformulier is pas volledig met toevoeging van alle gevraagde bijlagen.
Uiterste indiendatum van het aanvraagformulier
In 2018 bezorgt de aanvrager tussen 15 juli en 31 december 2018 het volledig ingevulde
aanvraagformulier met de juiste bewijsstukken aan de dienst DIGG.
In 2019 bezorgt de aanvrager vóór 30 september juli 2019 het volledig ingevulde
aanvraagformulier met de juiste bewijsstukken aan de dienst DIGG.
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1.
1.1

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
ORGANISATIE DIE DE AANVRAAG INDIENT

NAAM (handelszaak, vereniging, …):
Adres van de
maatschappelijke
zetel
Kruis aan wat de structuur van de organisatie is:

Juridisch statuut

0 BVBA
0 NV
0 Vzw
0 Andere:
BTW- of
ondernemingsnumme
r
Activiteiten
organisatie

van

de

Jaaromzet
Aantal werknemers
Hoedanigheid

Kruis de hoedanigheid aan:
0 Eigenaar
0 Huurder
0 Bouwheer
Indien u niet de eigenaar bent, heeft u de toestemming van de
eigenaar om de werken uit te voeren? Ja / Nee

Naam van de bank
IBAN
rekeningnummer
Volmachthouder van
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rekening
Rijksregisternummer
van volmachthouder

1.2

VERANTWOORDELIJKE (die gemachtigd is om verbintenissen aan
te gaan namens de organisatie)

Naam en Voornaam
Functie binnen de
organisatie
Telefoonnummer
Gsmnummer
E-mailadres
1.3

CONTACTPERSOON (indien het een andere persoon is dan de
persoon die gemachtigd is om verbintenissen aan te gaan
namens de organisatie)

Naam en Voornaam
Functie binnen de
organisatie
Telefoonnummer
Gsmnummer
E-mailadres

2.

BETOELAAGBARE WERKEN

2.1 Voor
Kruis aan:
1

welke werken wordt er een aanvraag ingediend?

Het voorzien van een toilet voor rolstoelgebruikers;
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0

Het toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers door het vernieuwen of verbouwen
van de inkomdeur;

0

Het toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers door het verlagen van de
inkomdorpel;

0

Het voorzien van een helling binnen de rooilijn.

2.2

Heeft u bij een andere instantie of op basis van een ander
subsidiereglement, een aanvraag ingediend voor deze werken?
Ja / Nee

2.3

Beschrijf de verschillende fases en de timing van de uitvoering
van de werken.

Pagina 5 van 7

2.4

Hoeveel zal de uitvoering van de werken kosten?
Raming van de uitgaven:

Omschrijving

euro

2.5

Voor welke uitgaven zal het bedrag van de subsidie gebruikt
worden?

2.6

Heeft u een bouwvergunning, indien vereist?
Ja / Nee

2.7

Startdatum van de werken?
Ik verklaar me akkoord met het subsidiereglement Toegankelijk Eeklo. Ik bevestig dat
alle gegevens op dit formulier volledig en correct zijn ingevuld.
Datum: __ / __ / ____

Handtekening:

Onderstaande procedure wordt gevolgd voor de behandeling van de aanvraag:
•

Een commissie beoordeelt de gegevens op deze aanvraag en de toegevoegde
bijlagen en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen.
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•
•
•

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de
goedkeuring van de subsidies.
De dienst DIGG deelt u de beslissing mee.
De stad Eeklo betaalt de subsidies uit, na controle van de uitgevoerde werken en
indiening van de facturen.
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