PREMIE VAN DE GEMEENTE UKKEL
Dit formulier vervolledigd en ondertekend
terugsturen binnen de 6 maanden vanaf de
datum van de laatste factuur naar het hiernaast
vermelde adres:

GEMEENTE UKKEL
Milieudienst
Stallestraat 77
1180 Brussel

Voor alle vragen
over premies:

02/605.13.53
dierenwelzijn@ukkel.brussels

Ontvangst van het dossier op:

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN PREMIE - VACCINATIE, STERILISATIE EN
IDENTIFICATIE VAN HUISKATTEN EN -HONDEN VAN GEZINNEN MET LAGE INKOMENS

1. Gegevens van de aanvrager
Naam ....................................................................... Voornaam ....................................................................
Straat .............................................................................................. Nr. ............................ Bus .....................
Postcode ................... Gemeente ..................................................................... Tel. .......................................
E-mail ………………………………………………………....................................................................
Bankrekeningnr. (1)

-

-

-

geopend op naam van ....................................................................................................................................
(1) De titularis van de bankrekening moet de persoon zijn aan wie de honorariumnota/factuur van de dierenarts
gericht is.
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2. Gegevens over het dier
Er worden maximum 3 handelingen per jaar en per gezin gesubsidieerd, ongeacht het aantal dieren
in het gezin.
Indien er meer dan drie handelingen verricht werden, gelieve de drie handelingen aan te duiden
waarvoor u een premie aanvraagt.
Dier 1
Naam van het dier:
Hond

Geslacht:

Mannetje
Vrouwtje

Kat

Handeling(en) verricht door de dierenarts:
Identificatie

Sterilisatie

Vaccinatie

Bedrag van de honoraria/factuur:
Datum van de ingre(e)p(en):
Dier 2
Naam van het dier:
Hond

Geslacht:

Mannetje
Vrouwtje

Kat

Handeling(en) verricht door de dierenarts:
Identificatie

Sterilisatie

Vaccinatie

Bedrag van de honoraria/factuur:
Datum van de ingre(e)p(en):
Dier 3
Naam van het dier:
Hond

Geslacht:

Mannetje
Vrouwtje

Kat

Handeling(en) verricht door de dierenarts:
Identificatie

Sterilisatie

Vaccinatie

Bedrag van de honoraria/factuur:
Datum van de ingre(e)p(en):
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3. Bij de aanvraag te voegen documenten:
Kopie van het laatste aanslagbiljet kohieruittreksel van het gezin (als bewijs van de
inkomenscategorie waartoe de aanvrager behoort);
Kopie van de gedetailleerde honorariumnota/factuur van de dierenarts op naam van de
aanvrager;
Kopie van het bewijs van betaling van de volledige honorariumnota/factuur (rekeningafschrift,
...);
In het geval van een premieaanvraag voor identificatie of vaccinatie, een kopie van de
betreffende pagina van het vaccinatieboekje.

4. 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 rechten en
het welzijn van de dieren waarvan de zorgen van de dierenarts gesubsidieerd zijn door deze premie
nauwgezet in acht te nemen.
De aanvrager geeft het gemeentebestuur de toestemming om zijn contactgegevens te gebruiken om
hem te informeren over de gemeentelijke activiteiten en sensibiliseringscampagnes rond
dierenrechten en -welzijn.

Opgemaakt te ............................................................................, op ............................................................

Handtekening van de aanvrager
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