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Aanvraagformulier voor de premies voor herbruikbare luiers 

 
Gegevens van de aanvrager : 
 
Voornaam: ____________________________ Naam: ____________________________ 
 
□ Vader   □ Moeder   □ Voogd van het kind 
 
Straat en nr. : __________________________________________________________________ 
 
Postcode : 1083 Ganshoren 
 
Telefoon : ___________________________ GSM : ___________________________ 
 
E-mail: ___________________________________________________________________ 
 
Voornaam en naam van het kind : ________________________________________________ 
 
Geboortedatum van het kind : __________________________________________________ 
 
De premie moet gestort worden op de rekening geopend op naam van: ____________________ 
 

Rekeningnummer : BE �� ���� ���� ����  
 
Aangevraagde premie1 : 
 
□ Huur/reiniging voor een gefactureerd bedrag van : _________________ €  (max. 1 maand)  
□ Aankoop voor een gefactureerd bedrag van : _________________ € 
 
Bij te voegen documenten :  
 

1. Een kopie van de facturen op naam van de aanvrager; 
2. Een gezinssamenstelling2. 

 

 
1 Art. 2 van de reglement : De premie voor de huur (met inbegrip van de ophaling en de schoonmaak) bij 
een gespecialiseerd bedrijf is slechts geldig voor een maximale huurperiode van één maand en voor een 
maximumbedrag van 100,00 EUR. De factuur mag niet dateren van voor de geboortedatum van het kind en 
van voor de inschrijving van de aanvrager (vader, moeder of voogd) in het bevolkingsregister van de 
gemeente. 

Art 3 van de reglement : Het bedrag van de toegekende premie voor de aankoop bedraagt 50% van de 
aankoopfacturen met een maximumbedrag van 100,00 EUR. Meerdere aankoopfacturen mogen gecumuleerd 
worden, maar die facturen mogen niet dateren van meer dan drie maanden voor de geboortedatum van het 
kind. De facturen mogen niet dateren van voor de inschrijving van de aanvrager in het bevolkingsregister 
van de gemeente. 

Art 6 van de reglement : De premies worden slechts één keer per kind toegekend hetzij voor de huur (art. 
2) hetzij voor de aankoop (art. 3). 

2 www.irisbox.be  
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Ik bevestig kennis te hebben genomen van de voorwaarden uit het reglement betreffende de 
gemeentelijke premies voor herbruikbare luiers, dat werd goedgekeurd door de Gemeenteraad in 
zitting van 25 april 2019, en deze te aanvaarden en ik verklaar alle gegevens ingevuld op dit 
formulier voor waar en oprecht. 
 
Datum en handtekening: 
 
 
 
 
 
Het volledige dossier dient opgestuurd te worden voor de tweede verjaardag van het kind per 
post naar het Gemeentebestuur ter attentie van de dienst Baby- en Peuterzorg – Keizer 
Karellaan 140 te 1083 Ganshoren of per e-mail aan luierspremie@ganshoren.brussels 

 

 

  
 


