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

Gevonden voorwerp: melding
1 Gegevens
2 Overzicht
3 Bevestiging
Heb je een voorwerp (portefeuille, gsm, paraplu, …) gevonden waarvan je de eigenaar niet kent, dan moet je het
gevonden voorwerp binnen 7 dagen aangeven bij de dienst Openbaar domein.
De Gemeente Londerzeel houdt een register bij van alle verloren en gevonden voorwerpen.

Pagina 1
Jouw gegevens
Voornaam *
Naam *
Adresgegevens 1
Straat *
Huisnummer *
Bus
Postcode *
Stad/gemeente *

Telefoon- of gsm-nummer *
E-mailadres *
ik wil via mail een kopie van mijn melding ontvangen
contacteer mij enkel in verband met mijn melding
e-mailadres *
Bevestig e-mailadres *
E-mailadres *

Dag bezoeker

Gegevens gevonden voorwerp

We willen onze website steeds verbeteren. Daarvoor hebben
we jouw
hulp en mening
nodig. Maak je even tijd om enkele
Soort
voorwerp
*
korte vragen te beantwoorden? Bedankt!

tas/koffer
step/fiets/buggy
Nee, bedankt

Feedback geven

kleding
mogelijk gemaakt door
elektronische apparatuur

juwelen
sleutels
muziekinstrument
portemonnee
sportartikel
andere
Omschrijving van het gevonden voorwerp *

Wanneer heb je het voorwerp gevonden?
dd-mm-yyyy
◀
▶
September
2022
Ma Din Woe Don Vr Za Zon
29 30 31 1
2 3 4
5 6 7
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5
6
7 8 9
Waar ben je het voorwerp gevonden?

Wil je het voorwerp zelf bewaren? *
ja
nee
Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader
van je melding van een gevonden voorwerp 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

