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Waarvoor dient dit formulier? 
Dit formulier wordt gebruikt voor de organisatie van uw ontvangst.  

 

Uw gegevens 

 
Voor- en achternaam: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Geboren op …… / …… / …………. 

Straat en huisnummer:      ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en gemeente:     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:       ………………………………………  GSM:  ………………………………………… 

E-mail:        ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Achtergrond informatie 

De onderstaande gegevens worden verwerkt in een gepersonaliseerde tekening in het Gulden Boek. 

 

Loopbaan/hobby’s/interesses: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ontvangst 
Wenst u ontvangen te worden op het gemeentehuis? 
 

 

O Ja, met voorkeur voor onderstaande data en tijdstip:   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geschat aantal aanwezigen: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

O Nee, maar ik wens een thuisbezoek op onderstaand adres en volgende datum: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

O Nee, ik wens geen van beide 

 

Mag er pers aanwezig zijn? 

O Ja  

O Nee  
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Ondertekening 

Handtekening 

 

 

 

Datum: ……… / ……… / ……………… 

 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 

U kan het formulier op de volgende wijze bezorgen: 
- opsturen naar: College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere 
- faxen naar: 09 389 29 01 
- e-mailen naar: info@gavere.be 

 
Wat gebeurt er verder met dit formulier? 
Na de behandeling van uw aanvraag, zal een medewerker u telefonisch of per e-mail u op de 

hoogte brengen van datum en tijdstip van de viering.  
 

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 
Voor hulp bij het invullen van dit formulier of informatie over de stand van zaken van de procedure 
kan u contact opnemen met de afdeling vrijetijdszaken (De Poort), Markt 1 te 9890 Gavere. 
@ vrijetijd@gavere.be - T 09 389 29 80 – F 09 389 29 01 
 

Voor een eventueel bezoek kunt u een afspraak maken tijdens volgende openingsuren: 
maandag  8.45u – 11.45u en 17.00 – 19.00u 
dinsdag  8.45u – 11.45u 
woensdag  8.45u – 11.45u en 14.00 – 16.00u 
donderdag  8.45u – 11.45u 
vrijdag   8.45u – 11.45u 

 
Privacyverklaring 
De gemeente Gavere verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw 
rechten strikt in acht. Voor meer informatie hierover kijkt u op www.gavere.be bij rubriek 
Privacyverklaring. Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-
mail naar administratie@gavere.be of per brief naar: Markt 1 te 9890 Gavere. 

 

http://www.gavere.be/

