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Opsturen   Meer info 

t.a.v. de landmeetcel 

Botermarkt 1 

9000 Gent 

landmeetcel@stad.gent 

 

 tel.: 09 266 77 60 

landmeetcel@stad.gent 

 

 Belangrijke informatie voor de invuller 
 

  Dit formulier is geldig sinds 6 december 2018 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier vraagt u als bouwheer of architect de controle van de bouwlijn aan. Na de 
controle ontvangt u een proces verbaal van aflijning.  De bouwwerken mogen niet starten zonder 
het proces verbaal van aflijning.  Alle informatie vindt u terug op www.stad.gent, zoeken op 
bouwlijn.  

Tegen wanneer bezorgt u ons dit formulier? 

U bezorgt dit formulier ten laatste 15 dagen voor de start van de bouwwerken. 
 
Let op: Bent u momenteel bezig met afbraakwerken? Uw aanvraag komt pas in aanmerking als de 
afbraakwerken afgerond zijn en de bouwlijnen op het terrein uitgezet zijn.  
  

1. Vul de startdatum van de bouwwerken in. 

De aanvraag bezorgt u ten laatste 15 dagen voor de start van de bouwwerken en wanneer de 

voorbouwlijn werd uitgezet.  

 startdatum:         /       /         

2. Vul het dossiernummer in 

 

3. Vul in hoe we u kunnen bereiken. 

 Informatie over de bouwwerken 

 dossiernummer:   

 Informatie over de bouwheer 

 naam:        

 telefoon of gsm:        

 e-mailadres :        

Aanvraag voor controle van de 
bouwlijn 
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4.  Vul de contactgegevens van de architect in. 

 

5. Kruis de onderstaande verklaring aan. 

☐ Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 

 
Stad Gent/het OCMW Gent behandelt de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw 
privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
Als u ons het formulier bezorgt, geeft u ons toestemming om de ingevulde gegevens te gebruiken 
voor de controle van de bouwlijn.  
 
Uw rechten 
U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.  
In sommige gevallen kunt u ook uw gegevens laten wissen. Wilt u zich beroepen op deze rechten? 
Dat kan via het contactformulier op de privacy-pagina van de website van de stad Gent. 
Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via 
privacy@stad.gent. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit.  
 
Meer informatie over uw rechten en privacy vindt u op de website van de stad Gent, zoeken naar 
privacy. 

 
Een medewerker van de landmeetcel controleert de uitgezette bouwlijn. Als alles in orde is, 
ontvangt u na de controle een PV. U mag dan starten met de werken. 
 

 

 

 Contactgegevens architect  

 naam:        

 straat en nummer/bus:        

 postcode en gemeente:        

 telefoon of gsm:        

 e-mailadres :        

 Bevestiging  

 Met respect voor uw privacy 

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 

mailto:privacy@stad.gent
https://www.privacycommission.be/

