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AANVRAAGFORMULIER  

FIETSSTALPLAATS(EN) BUURTFIETSENSTALLING  

(Aanvragen worden toegekend voor de duur van 1 jaar, te starten vanaf 1 januari (aanvraag indienen 

vóór 1 december) of vanaf 1 juli (aanvraag indienen vóór 1 juni) – uitz. bij een nieuwe stalling) 

 

GEGEVENS AANVRAGER 

Naam + voornaam:  ....................................................................................................................................  

Adres:  ........................................................................................................................................................  

Telefoon :   ...............................................................................................................................................  

E-mailadres:  ..............................................................................................................................................  

Rekeningnummer (betaling waarborg + jaarlijkse retributie):  ..................................................................  

Naam + voornaam rekeninghouder (s):  .....................................................................................................  

Rijksregisternummer rekeninghouder(s):  ..................................................................................................  

 

AANVRAAG FIETSSTALPLAATS(EN) 

U vraagt een fietsstalplaats(en) aan in volgende buurtfietsenstalling:  

 NVT  Sint-Filippus I (volzet) 

 ❑  Schuttershof (ondergrondse fietsenstalling) 

 

De aanvrager dient in een straal van 500 m rond de betreffende buurtfietsenstalling gedomicilieerd te 

zijn. De lijst van buurtstallingen wordt aangepast afhankelijk van het aanbod. U kan bij de gemeente 

informeren of per mail navragen via fietsparkeren@schoten.be of er nog plaatsen beschikbaar zijn in de 

buurtfietsenstalling. 

 

Aantal aangevraagde fietsstalplaatsen (max. 4 gebruikers/gezin):   

 Individuele fietsparkeerplaats: …..  

 Dubbele fietsparkeerplaats (1 beugel: 2 fietsen): …. 

 Bakfietsplaats of plaats met fietskar: ….   ( opm.: niet in elke buurtstalling beschikbaar) 

 

Deze aanvraag wordt ingediend voor volgende gebruikers (naam + rijksregisternummer) die deel 

uitmaken van hetzelfde gezin: 
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1. ……………………………………………………………………………………… 

type fiets*: ……………..………………………………………………… 

rijksregisternummer: ……………..………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………  

type fiets*: ……………..………………………………………………… 

rijksregisternummer: …………..…………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

type fiets*: ……………..………………………………………………… 

rijksregisternummer: ……………..………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………… 

type fiets*: ……………..………………………………………………… 

rijksregisternummer: …………..…………………………………………………… 

*type fiets: gewone fiets, elektrische fiets, speed pedelec, bakfiets, eventueel afwijkende banddikte 

 

De aanvrager: 

 geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de gemeente om de gezinssamenstelling en de 

opgegeven verklaringen na te gaan; 

 bevestigt dat de fietsstalplaatsen aangevraagd worden voor gebruikers die deel uitmaken 

van hetzelfde gezin (zelfde domicilie); 

 bevestigt zelf niet te beschikken over een garage of bergplaats voor de stalling van de 

fietsen; 

 bevestigt dat de te stallen fietsen officieel geregistreerd zijn; 

 bevestigt kennis te hebben genomen van het retributiereglement op het gebruik van een 

buurtfietsenstalling en te voldoen aan de hierin vooropgestelde voorwaarden. 

 

De aanvrager verklaart in eer en geweten dat de aanvraag correct is ingevuld.  

 

Voor akkoord (handtekening en datum), 

 

 

 

 

De aanvrager, 

Naam :  ............................................. ……. Datum aanvraag; ……….…………………… 

 

Stuur of mail dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar Gemeente Schoten, t.a.v. 

buurtfietsenstallingen, Verbertstraat 7, 2900 Schoten, fietsparkeren@schoten.be, Tel: 03 685 04 62 
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