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Aanvraag van een toegangskaart voor de
recyclageparken van Interrand

Bur01-11.2018

Waarvoor dient dit formulier?
Om toegang te krijgen tot de recyclageparken van de Intercommunale Interrand dient men over een
elektronische identiteitskaart te beschikken én in het bevolkingsregister van Hoeilaart, Overijse of
Tervuren ingeschreven te zijn.
Personen die aan deze voorwaarden niet voldoen en toch op de recyclageparken van Interrand
aangewezen zijn, kunnen met dit formulier een elektronisch leesbare toegangskaart aanvragen.
De aanvraag dient te gebeuren bij de gemeente waar men woont of een tweede verblijf heeft, of
waarmee men een andere specifieke ‘band’ heeft (waar men bijvoorbeeld zelf verbouwingswerken
uitvoert, een huis moet leegmaken na een sterfgeval, …).
De kaart kost 30 euro. Nadat de dienst burgerzaken dit bedrag ontvangen heeft, brengt deze dienst
Interrand van de aanvraag en de uitgevoerde betaling op de hoogte. Interrand maakt vervolgens de
kaart aan en stuurt ze naar de aanvrager op.

De aanvrager (vul in)
Voornaam en naam:
Straat en nummer:
Postnr. en gemeente:
Geboorteplaats en -datum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Reden van aanvraag (kruis aan wat van toepassing is en vul in)
U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de
gemeente Hoeilaart en beschikt niet over een elektronische identiteitskaart.
Uw kaart blijft geldig zolang u in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Hoeilaart
bent ingeschreven.
U bent niet ingeschreven in Hoeilaart maar hebt een tweede verblijf in onze
gemeente.
Uw kaart vervalt bij het niet-betalen van de gemeentebelasting op de tweede verblijven.
Adres tweede verblijf in Hoeilaart:
U bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister van Hoeilaart maar hebt om
een specifieke reden toegang nodig tot de recyclageparken van Interrand.
Om welke reden?

Eigenhandige verbouwingswerken
Leegmaken van woning na sterfgeval

Andere reden. Welke?

Op welk adres in Hoeilaart?
Uw kaart blijft 1 jaar geldig.

Betaling
U brengt dit formulier zelf naar de dienst burgerzaken en betaalt ter plaatse.

Van zodra de dienst burgerzaken uw betaling heeft ontvangen, zal de gemeente aan Interrand
vragen om uw kaart aan te maken en naar u op te sturen.
Datum:

dag

maand

jaar

Handtekening,

Advies aan Interrand (in te vullen door de dienst burgerzaken)
De aanvrager heeft de gevraagde retributie van 30 euro betaald.
De toegangskaart mag aangemaakt en naar de aanvrager opgestuurd worden.

Datum:

dag

Handtekening ambtenaar,

Naam ambtenaar:

maand

jaar

