
Aanvraag verwijderen graffiti, affiches, zelfklevers op privé-domein | Versie van 11 april 2022 – p.1 van 3 

 

 

Opsturen naar Afgeven bij Meer info 

Groendienst  

Botermarkt 1 

9000 Gent 

Woodrow Wilsonplein 1 

9000 Gent 

Maandag, woensdag en vrijdag van  

9 tot 12:30 en van 14 tot 16u 

Dinsdag van 9 tot 12:30 en van  

16:30 tot 19u 

Donderdag en zaterdag van 9 tot 12.30u 

tel.: 09 323 66 00 

graffitiverwijderen@stad.gent  

 Belangrijk: lees dit voor je begint 
 

  Dit formulier is geldig vanaf 1 juni 2018 

Waarvoor dient dit formulier? 

Eigenaars of gebruikers van een gebouw gelegen in Gent kunnen met dit formulier aan de Stad 
Gent vragen om gratis graffiti, affiches en zelfklevers te verwijderen. 

Wat zijn de voorwaarden? 

De voorwaarden vind je in het reglement voor het gratis verwijderen van ongewenste graffiti,  
affiches en zelfklevers door de stad Gent op de website www.stad.gent of bij de Groendienst. 

Hoe bezorg je dit formulier? 

Het formulier doormailen is niet toegestaan. De originele handtekening van de aanvrager is namelijk 
nodig. Je stuurt het dus per post op of geeft het af op het bovenvermelde adres.    

1. Vul het adres in waar de graffiti, affiches of zelfklevers verwijderd moeten worden.  

2. Omschrijf de locatie van de graffiti, affiches of zelfklevers.  

| Voorbeeld: muur, voorgevel, raam, poort, deur, … 

 

 

 

 

 

 Informatie over de aanvraag 

straat en nummer:      

postcode en gemeente:      

Aanvraag voor het gratis 
verwijderen van graffiti, affiches en 
zelfklevers op privé-domein 
 Je kunt dit formulier ook 

online invullen. 
 

https://stad.gent/nl/reglementen/reglement-voor-het-gratis-verwijderen-van-ongewenste-graffiti-affiches-en-zelfklevers-door-de-stad
https://stad.gent/nl/reglementen/reglement-voor-het-gratis-verwijderen-van-ongewenste-graffiti-affiches-en-zelfklevers-door-de-stad
http://www.stad.gent/
http://www.stad.gent/
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3. Geef de ondergrond waarop de graffiti, affiches of zelfklevers zijn aangebracht.   

|Voorbeeld: beton, crepie, glas, hout, metaal, …  

 

 

 

4. Selecteer wat je wil laten verwijderen.  

☐ graffiti  Ga naar vraag 5.  

☐ affiches  Ga naar vraag 6. 

☐ zelfklevers  Ga naar vraag 6.  

5. Is er een anti-graffitilaag?   

☐ ja  

☐ nee 

☐ weet niet  

6. Is er een waterhydrant in de buurt van het gebouw? 

|Je herkent een waterhydrant aan dit bord.     

☐ ja  

☐ nee 

☐ weet niet  

7. Op hoeveel meter van het gebouw staat de waterhydrant? 

 

8. Wanneer werd de graffiti, affiche of zelfklever aangebracht? 

|Vermeld de vermoedelijke datum of periode.  

 

 

9. Wat ben je van het gebouw?  

☐ eigenaar 

☐ huurder  

☐ antwoord met uitleg  
 

 

10. Vul in hoe we jou kunnen bereiken. 

 Contactgegevens 

 voornaam:    

 achternaam:    
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11. Voeg de onderstaande bijlagen bij dit formulier.  

☐ een overzichtsfoto 

☐ een foto van elke graffiti/affiche/zelfklever apart  
 

12. Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 
 Datum:  Handtekening: 

         /        /   

   

Met respect voor je privacy 

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
De Stad Gent gebruikt je persoonsgegevens voor de behandeling van je aanvraag in het kader van het reglement voor het 
gratis verwijderen van ongewenste graffiti, affiches en zelfklevers door de stad Gent. We delen je persoonsgegevens niet 
met derden. Wij verwijderen je persoonsgegevens na 5 jaar.  
Je rechten 
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen kun je 
ook je gegevens laten wissen.Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de website. 
Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het 
recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of de 
Gegevensbeschermingsautoriteit.   

 
Na ontvangst van je aanvraag wordt het verwijderen van de graffiti, affiche of zelfklever in de 
werkplanning van de Groendienst opgenomen. Ten laatste 3 maanden na het indienen van je 
aanvraag, worden de werken uitgevoerd. 

 
(einde formulier) 

 

 telefoon of gsm:   

 e-mailadres :   

 Verplichte bijlagen  

 Ondertekening  

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 

mailto:privacy@stad.gent
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

