In te vullen door het gemeentebestuur
Ontvangstdatum

Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist
Open: ma-vr 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 het gemeentebestuur om de u toegewezen standplaats voor een strandcabine,
over te dragen aan iemand anders.
De vergunning is persoonlijk en kan enkel worden overgedragen aan natuurlijke personen in neerwaartse
lijn (descendenten). De nieuwe vergunninghouder moet minimum 18 jaar zijn. In geval van overlijden
van de vergunninghouder, is het eveneens mogelijk om de vergunning over te dragen naar de
echtgenoot(e) of wettelijk samenwonende partner.
Wie vult dit formulier in?
Dit formulier wordt ingevuld door de huidige vergunninghouder en wordt ondertekend door de
vergunninghouder én de nieuwe aanvrager van een vergunning. De aanvraag dient te gebeuren vóór
15 oktober en gaat het daaropvolgend jaar in.
Wenst u de volledige regelgeving te kennen?
Dit formulier is een toepassing van het Gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2018, en latere wijzigingen.
Dit besluit is raadpleegbaar op www.knokke-heist.be
________________________________________________________________________________

In te vullen door de huidige vergunninghouder van de standplaats
1

Vul hieronder de persoonlijke gegevens in van de huidige vergunninghouder.
aanspreektitel

de heer

mevr.

Rijksregisternummer

...-

voornaam en achternaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
2

Vul hieronder de gegevens in van de persoon op wie u de vergunning wilt overdragen.
aanspreektitel
voornaam en achternaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
GSM- / telefoonnummer
e-mailadres

de heer

mevr.

Rijksregisternummer

...-

Overname standplaats strandcabine - Pagina 2 van 2
3

Vul het nummer van het blok(ken) en de cabine(s) in waarvoor u de vergunning wilt
overdragen.
bloknummer

nummer van cabine

Heiststrand
Duinbergenstrand
Albertstrand
Knokkestrand
Zoutestrand
________________________________________________________________________________

Ondertekening door de huidige vergunninghouder en
de kandidaat- vergunninghouder

datum

de huidige vergunninghouder

de kandidaat-vergunninghouder

dd-mm-jjjj

dd-mm-jjjj

......................................................................................

......................................................................................

handtekening

Voor- en achternaam
________________________________________________________________________________

Aan wie bezorgt u dit formulier?

U kan dit formulier mailen naar strand@knokke-heist.be.

U kan dit formulier afgeven op dienst Strand & Dijk.

U kan dit formulier opsturen.
________________________________________________________________________________

Hoe gaat het verder met dit formulier?
1

De dienst Strand & Dijk zal controleren of alle voorwaarden vervuld zijn.

2

Indien de kandidaat-vergunninghouder niet in aanmerking komt voor een strandcabine krijgt de
vergunninghouder binnen 2 weken dit formulier terug met de reden van weigering.

3

Indien de kandidaat-vergunninghouder wel in aanmerking komt zal de dienst Ontvangsten hem/haar
het daaropvolgend jaar een aanslagbiljet sturen.

________________________________________________________________________________
Privacywaarborg
De gemeente en het OCMW Knokke-Heist verwerken persoonsgegevens voor wettelijke, gewettigde en vrijwillige
taken volgens de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming. U kunt kennis nemen van de persoonsgegevens
die wij van u verwerken en het gebruik dat wij van deze gegevens maken. U mag deze gegevens verbeteren,
aanvullen, verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens beperken via privacy@knokke-heist.be of 050/630
315. U hebt het recht over de verwerking van uw persoonsgegevens klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (www.privacycommission.be)

