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

Infoborden: aanvragen plaatsing
1 Gegevens
2 Overzicht
3 Bevestiging
Het plaatsen van houten infoborden moet minstens 6 weken voor de activiteit worden aangevraagd.
Als je het plaatsen van infoborden aanvraagt, kan je via dit formulier meteen ook de publicatie op de ledborden in
de Kerkhofstraat en Steenhuffeldorp aanvragen.

Pagina 1
Pagina 5
Pagina 6
Plaatsing infoborden
Jouw gegevens
Voornaam *
Naam *
Adresgegevens 1
Straat *
Huisnummer *
Bus
Postcode *
Stad/gemeente *
Land *
Land *
Land *
Telefoon- of gsm-nummer *
E-mailadres *
ik wil via mail een kopie van de aanvraag ontvangen
contacteer mij enkel in verband met de aanvraag
E-mailadres *
e-mailadres *
Bevestig e-mailadres *
Volgende

Gegevens vereniging

Naam vereniging *
Adresgegevens 2
Straat *
Huisnummer *
Bus
Postcode *
Stad/gemeente *
Land *
Telefoon- of gsm-nummer *
e-mailadres *
Bevestig e-mailadres *
Vorige Volgende

Gegevens activiteit
Naam activiteit *
Naam locatie van de activiteit (zaal, plein,...) *
(Begin)datum activiteit *
dd-mm-yyyy
Link naar de activiteit in UiTinLonderzeel

Vorige Volgende

Plaatsing infoborden
Aantal borden (max. 11) *
Plaatsing borden in *
Londerzeel centrum
Londerzeel Sint-Jozef
Malderen
Steenhuffel
3 weken voor de activiteit moeten de borden op de afdeling Grondgebiedszaken worden afgeleverd. 1 week na
de activiteit moeten deze terug worden opgehaald.
Datum afleveren borden *
dd-mm-yyyy
Datum ophalen borden *
dd-mm-yyyy

Ledborden
Wij vragen publicatie aan op het:

Wij vragen publicatie aan op het:
ledbord in de Kerkhofstraat
ledbord in Steenhuffeldorp
Publicatie van een *
afbeelding (beeldverhouding van 17:9 of 400 x 225 pixels, courante fotobestandsformaten, geen pdf)
tekst (maximum 80 tekens inclusief spaties)
afbeelding *
Choose File No file selected
Auteursrecht *
ik beschik over het auteursrecht op de bezorgde afbeelding
tekst: *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader
van de plaatsing van infoborden en publicatie op de ledborden Kerkhofstraat/Steenhuffeldorp 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.

Vorige Volgende

