BIJLAGE 3 BIJ HET REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE
PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF DE RENOVATIE VAN GEVELS VAN GEBOUWEN

FORMULIER VAN VOLTOOIING VAN DE WERKEN
Formulier van voltooiing van de werken met het oog op de controle van de conformiteit en
de goede uitvoering van de werken in het kader van de aanvraag van een gemeentelijke
premie voor de verfraaiing of de renovatie van gevels van gebouwen in de centrumlanen.
Op zijn laatst 31 december van het lopende jaar over te maken aan:
Departement Stedenbouw / OE PLAN
Anspachlaan 6
1000 Brussel
Informatie en contact: Stedenbouw 02/279.30.20
urb.plan@brucity.be
!!!(invullen in drukletters)!!!
IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER
Dossier nr: .............................................................................................................................
Naam/Voornaam van de aanvrager OF naam van de maatschappij en van zijn
vertegenwoordiger: .............................................................................................................................

Nr van het nationaal register OF Nr van de maatschappij: ................................................
Téel.: ...........................................Email: ................................................................................
Adres van de aanvrager: ......................................................................................................
...............................................................................................................................................
Adres van het goed waar de werken werden uitgevoerd: ..................................................
...............................................................................................................................................
Aanvangsdatum van de werken:..........................................................................................
Einddatum van de werken:

Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing of de
renovatie van gevels – Bijlage 3
Raad Besluit 28/06/2021

Ik verklaar op erewoord kennis te hebben genomen van het reglement betreffende van de
toekenning van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing of de renovatie van gevels van
gebouwen in de centrumlanen en dat de informatie in het onderhavig formulier correct is.

Gedaan te .............................................................................................................................

Op (datum) ............................................................................................................................

(Gelezen en goedgekeurd) ............................................... (Handtekening van de aanvrager)
Bij het formulier van voltooiing van de werken te voegen documenten:
 Voor de gemeentelijke premie die de gewestelijke premie aanvult: de kopieën van
de definitieve belofte van toekenning van de gewestelijke premie door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest/de brief waarin de beslissing tot toekenning van de gewestelijke
premie door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt meegedeeld, evenals het
gedetailleerde bedrag van de gewestelijke premie.
 Voor de gemeentelijke premie die niet is gekoppeld aan een gewestelijke premie:
de kopieën van gedetailleerde facturen van het bedrag van de werken conform de
tijdens de premieaanvraag overgemaakte bestekken.
IN TE VULLEN DOOR DE AMBTENAAR VAN DE STAD BRUSSEL
De verfraaiings- of renovatiewerken aan de gevel zijn overeenkomstig de aanvraag
uitgevoerd:
□ JA
□ NEEN
Opmerkingen: ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Naam van de ambtenaar:

Handtekening:

-2-

datum:

