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PREMIE VAN DE GEMEENTE UKKEL 
 

Dit formulier vervolledigd en ondertekend  GEMEENTE UKKEL 
terugsturen binnen de 6 maanden  Milieudienst 
vanaf de datum van de laatste factuur  Stallestraat 77 
op het hiernaast vermelde adres:  1180 Brussel 
 
 
Voor alle vragen over premies:  Catherine Vanhollebeke 
  Tel.: 02/605.13.53 
         cvanhollebeke@ukkel.brussels 
 
 
 
 
 
 
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN PREMIE - ADOPTIE VAN EEN DIER 
 

 

1. Gegevens van de aanvrager 
 

Naam ............................................................................ Voornaam ................................................................ 

Straat ................................................................................................. Nr. ............................ Bus ................... 

Postcode ........................... Gemeente ........................................................ Tel. ............................................ 

E-mail ……………………………………………………….................................................................................................... 

Bankrekeningnr. (1)  -  -  -  

geopend op naam van .................................................................................................................................... 

Btw-nummer (indien van toepassing) ............................................................................................................ 

Eventuele rechtsvorm ..................................................................................................................................... 

(1) De houder van het rekeningnummer moet de persoon zijn aan wie de adoptieovereenkomst gericht is 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gegevens over de adoptie 

Ontvangst van het dossier op: 
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Naam en adres van het asiel: ........................................................................ 

    ........................................................................ 

    ........................................................................ 

Nr. van de adoptieovereenkomst: ............................................................... 

Datum van de overeenkomst: ..................................................................... 

De adoptant heeft het volgende dier geadopteerd:  

      hond       kat       schaap      geit     konijn    fret      kip       paard 

      pony      ezel        koe          andere: ………………………………………. 

Kostprijs van de adoptie: .................................................. 
 

 
 
Documenten die bij het aanvraagdossier gevoegd moeten worden: 
 

      Een kopie van de adoptieovereenkomst tussen het erkend asiel en de adoptant, ondertekend 

 door beide partijen; 

      Indien de adoptieovereenkomst de kostprijs van de adoptie niet vermeldt: een 

 betalingsbewijs; 

      Facultatief: een foto van het geadopteerde dier. Deze mag door het gemeentebestuur  

 gebruikt worden voor communicatie- en sensibiliseringscampagnes. 

3. Verklaring op erewoord en handtekening 
 
Ondergetekende ............................................................................................................................................ 
 
verklaart hierbij dat alle gegevens in het onderhavige aanvraagformulier bij zijn weten correct en 
waarheidsgetrouw zijn. De aanvrager verbindt zich ertoe alle noodzakelijke documenten zoals gevraagd 
in dit formulier ter beschikking te stellen van het bestuur. Hij verbindt zich er bovendien toe de 
voorwaarden uit de adoptieovereenkomst nauwgezet na te leven en zorg te dragen voor het welzijn van 
het geadopteerde dier. 
 
Opgemaakt te ............................................................................, op ............................................................ 
 
Handtekening van de aanvrager 
 


