In te vullen door het gemeentebestuur
Ontvangstdatum

Adres: A. Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist
Open: ma-vr van 08u30-12u00 en 13u30-16u30
Contactpersoon: Annick Vandepitte
Tel. 050 630 141
Fax 050 630 159
E-mail: strand@knokke-heist.be
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u de Gemeente Knokke-Heist om uw vergunning voor een standplaats voor een
strandcabine volgend jaar te annuleren.
Wie vult dit formulier in?
Dit formulier dient ingevuld en ondertekend opgestuurd te worden vóór 15 oktober door de persoon die de
vergunning annuleert. De annulatie gaat in het daaropvolgend jaar.
1

Uw persoonlijke gegevens
Voornaam en achternaam

………………………………………………………………………………………………………………………

Straat en nummer

………………………………………………………………………………………………………………………

Postnummer en gemeente

………………………………………………………………………………………………………………………

Land

………………………………………………………………………………………………………………………

GSM-/Telefoonnummer

………………………………………………………………………………………………………………………

Rijksregisternummer

    

___________________________________________________________________________________
2

Voor welke standplaats beschikt u over een vergunning?
bloknummer

strandcabinenummer

Heiststrand
Duinbergenstrand
Albertstrand
Knokkestrand
Zoutestrand

het strandcabinenummer wordt niet mee
afgegeven wegens verlies, beschadiging. Er
mag door de dienst Ontvangsten een factuur
worden opgemaakt voor het retributiebedrag
van 10 euro.

Handtekening
De vergunninghouder

het strandcabinenummer wordt mee afgegeven

Aan wie bezorgt u dit formulier en het strandcabinenummer?




U kan dit formulier mailen naar strand@knokke-heist.be.
U kan dit formulier afgeven op de dienst Strand & Dijk
U kan dit formulier opsturen.

Hoe gaat het verder met dit formulier?
1.
2.
3.

Indien het document en het strandcabinenummer tijdig (vóór 15 oktober) aan de gemeente bezorgd
werden, zal de schrapping van uw vergunning het volgend jaar ingaan.
U zal geen aanslagbiljet meer ontvangen. Indien dit per vergissing toch gebeurt vragen wij u om dit zo
snel mogelijk te melden aan de contactpersoon.
Indien u niet tijdig opzegt bent u de belasting op de strandcabine voor het volgend jaar verschuldigd.

Wenst u de volledige regelgeving te kennen?
Dit formulier is een toepassing van het Gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2018, en verdere wijzigingen.
Dit besluit is raadpleegbaar op www.knokke-heist.be
___________________________________________________________________________________
Privacywaarborg
De gegevens die u meedeelt, zullen worden gebruikt voor administratieve doeleinden met betrekking tot uw aanvraag. U hebt het recht om
de gegevens te raadplegen en te laten verbeteren. U kunt zich daarvoor wenden tot de bovenvermelde contactpersoon.

