
MELDING VAN EEN EIGENAAR VAN EEN NIET BEBOUWDE KAVEL OF MEERDERE

NIET BEBOUWDE KAVELS IN EEN VERGUNDE NIET VERVALLEN VERKAVELING

DIE DATEERT VAN VOOR 22 DECEMBER 1970

1. Vul uw persoonlijke gegevens hieronder in.
Indien er meerdere eigenaars zijn, vult u uiteraard de namen van alle eigenaars in.

2. Ondertekent u deze melding in naam van bijvoorbeeld een firma of organisatie, die

eigenaar is? Zo ja, vul dan hier de volgende gegevens in.

3. Vul hieronder het adres in waarop u bereikt kan worden.

GEMEENTE ..................................................................................................................

uw voornaam en familienaam........................................................................................

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

uw hoedanigheid (bijvoorbeeld zaakvoerder) : ....................................................................

firma of organisatie.......................................................................................................

straat en nummer.........................................................................................................

postnummer en gemeente...........................................................................................

telefoonnummer...........................................................................................................



4. Vul hieronder de gegevens in over de kavel of kavels die u wenst te melden.

5. Vul hieronder de datum in, gevolgd door uw handtekening.

Ik verklaar eigenaar te zijn van de hogervermelde kavel of kavels en tot melding

ervan over te willen gaan, in toepassing van artikel 192 van het decreet van 18

mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Ik verklaar dat

deze gegevens correct zijn.

De gegevens die u meedeelt, kunnen worden opgeslagen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden

kunnen zich bevinden bij de gemeente, bij de provincie waarin de gemeente is gelegen, en ook bij de

Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen. Ze worden

gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van

statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om kennis te krijgen van uw

gegevens in deze bestanden en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

straat en nummer(s).................................................................................................

postnummer en gemeente.......................................................................................

kadastrale gegevens : ................afdeling, sectie..................., nr(s).........................

verkaveling nummer.................................................................................................

datum van de oorspronkelijke verkavelingsvergunning............................................

nummer van de kavel of kavels in de verkaveling....................................................

Datum: dag..............maand........................ jaar............

handtekening aanvrager(s) :


