Hulp bij het e-loket
Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Dorpsrestaurant De Buurttafel: inschrijving
najaar
1 Gegevens
2 Overzicht
3 Bevestiging
Schrijf je in voor een of meerdere data van het dorpsrestaurant De Buurttafel en dit ten minste 1 werkdag op
voorhand en vóór 12 uur.
Je moet voor elke persoon (ook kinderen) apart reserveren.
Een gemaakte inschrijving annuleren is gratis tot 1 werkdag op voorhand en dit vóór 12 uur. Annuleer je later,
dan wordt de bestelde maaltijd toch aangerekend.
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Voornaam *
Naam *
Adres
Straat *
Huisnummer *
Bus
Postcode *
Stad/gemeente *
Land *
Land *
Land *
Telefoon- of gsm-nummer *
E-mailadres *
ik wil via mail een kopie van mijn aanvraag ontvangen
contacteer mij enkel in verband met de aanvraag
E-mailadres
e-mail
Bevestig e-mail

Dorpsrestaurants in 2022
Ik schrijf me in voor het dorpsrestaurant: *
Ter Huffel in Steenhuffel: elke 2de maandag van de maand
GC Gerard Walschap in Londerzeel Sint-Jozef: elke 2de donderdag van de maand

Gildenhuis in Malderen: elke 3de dinsdag van de maand
Cafetaria Den Babbeleir in Londerzeel centrum: elke 2de en 4de vrijdag van de maand
Dorpsrestaurant in 't Zaaltje (Steenhuffel) op *
maandag 12 september
maandag 10 oktober
maandag 14 november
maandag 12 december
Dorpsrestaurant in GC Gerard Walschap (Londerzeel Sint-Jozef) op *
donderdag 8 september
donderdag 13 oktober
donderdag 10 november
donderdag 8 december
Dorpsrestaurant in Gildenhuis (Malderen) op *
dinsdag 20 september
dinsdag 18 oktober
dinsdag 20 december
Dorpsrestaurant in Cafetaria Den Babbeleir (Londerzeel centrum) op *
vrijdag 9 september
vrijdag 23 september
vrijdag 14 oktober
vrijdag 28 oktober
vrijdag 25 november
vrijdag 9 december
vrijdag 23 december
Ik wens een *
gewone maaltijd
suikervrije maaltijd
Ontvang je ook een maaltijd aan huis? *
ik ontvang de dag van de Buurttafel een maaltijd aan huis van de Gemeente Londerzeel en wil deze annuleren
ik ontvang geen maaltijd aan huis van de Gemeente Londerzeel
Ik schrijf me in en *
ik betaal het standaardtarief (8 euro)
ik ben jonger dan 13 jaar (tarief: 1 euro)
ik geniet van een sociaal tarief (3 euro)
ik vraag een sociaal tarief aan (3 euro)

Bij de aanvraag van een sociaal tarief voert de maatschappelijk werker van de Gemeente Londerzeel een
huisbezoek (inkomstenonderzoek) uit om te bekijken of je er recht op hebt.
Ik heb nood aan vervoer naar het dorpsrestaurant
ja
nee, ik heb eigen vervoer

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens
te verwerken in het kader van je inschrijving voor de Buurttafel volgens de richtlijnen van de General Data
Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente
Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.

Volgende

