PREMIE VOOR DE AANKOOP VAN EEN NIEUWE ELEKTRISCHE
BAKFIETS
AANVRAAG FORMULIER

Te retourneren binnen 3 maanden na aankoop van de elektrische bakfiets :
Schriftelijk aan het adres :
College van burgemeester en schepenen
Gemeente Jette – Dienst Mobiliteit
Wemmelsesteenweg 100
1090 JETTE
(Tel. : 02/422.31.04)
Of via email aan het adres : mobilite-mobiliteit@jette.irisnet.be
SOORT VAN AANVRAGER
Kruis het vakje aan dat overeenkomt met :

Volwassen natuurlijke persoon met woonplaats op het grondgebied van de gemeente
Jette ;
□ Personeelslid van de gemeente,
gemeente met inbegrip van het onderwijzend personeel,
personeel het Jette
OCVM personeel, het personeel van het Jetse Haard,
Haard van de SVK, van de PWA, van
het
et Centre culturel van Jette en van de Kinderboerderij ;
□ Zelfstandigen die hun economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van de
gemeente Jette, handelaar van Jette of de VZW met zetel in Jette.
Jette
□

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Als persoon :
Naam, Voornam :........................................................................................................................................
:............................................................................................................
Adres :…......................................................................................................
...................................................................................................................
...............................................
Telefoon :.............................................................................................................
................................................................................................................................
.......................................
E-mail
mail : ...................................................................................................................................
........................................
..........................................
Bankrekeningnummer : ……………………………………………………………….………………….
……………………………………………………………….…
Open op de naam van :.…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Als rechtspersoon :
Ondernemingsnummer :.............................................................................................................................
:.........................................................................
........................................
Hoofdkantooradres :…..........................................................................................
............................................................................................................................
.....................................
Telefoon : ................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................
E-mail
mail : ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Bankrekeningnummer : ……………………………………………………………….………………….
……………………………………………………………….…
Open op de naam van :.…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

GEGEVENS BETREFFENDE DE ELEKTRISCHE BAKFIETS
Model : .......................................................................................................................................................
Aankoopprijs :.............................................................................................................................................
Datum van de aankoop :.............................................................................................................................
BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN
-

Een kopie van de aankoopfactuur van de nieuwe elektriesche bakfiets op naam van de
aankoper. Deze factuur mag maximum sinds 3 maanden oud zijn en moet gedateerd zijn ; en
Een kopie van de e-mail ter bevestiging van registratie van de fiets op het platform :
http://mybike.brussels.

AFFIDAVIT
Ik verklaar op mijn eer dat ik geen hogere premies zal ontvangen dan het maximum dat is toegestaan
volgens artikel 5 van de gemeentelijke verordening betreffende de toekenning van een premie voor de
aankoop van een elektrisch ondersteunde fiets of een bakfiets, goedgekeurd door de gemeenteraad op
18 december 2019, en dat ik aan de gemeentelijke diensten die daarom vragen het bewijs zal leveren
dat ik in het bezit ben van de genoemde fiets.

Jette, …………………………………………….
Handtekening van de aanvrager : ……………………………………….

