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1. Bedrijfsgegevens 

 

Vul hieronder uw bedrijfsgegevens in. 

IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE NATUURLIJKE- OF RECHTSPERSOON DIE OPDRACHT GAF 

OM HET DRUKWERK TE DRUKKEN OF HET GELIJKGESTELD PRODUCT TE PRODUCEREN. 

 

Naam en voornaam  .....................................................................................................................................  

Straat en nummer  .....................................................................................................................................  

Postcode en gemeente  .....................................................................................................................................  

Ondernemingsnummer  .....................................................................................................................................  

Telefoonnummer  .....................................................................................................................................  

E-mail  .....................................................................................................................................  

 

2. Gegevens van de verspreiding 

Vul hieronder de gegevens van de publicatie in. 

Benaming van de publicatie:   .....................................................................................................................................  

Geef datum van bedeling op per maand/per week of op datum:  ...................................................................................  

 

Gewicht van 1 exemplaar (in gram)       

 

3. Wijze van verspreiding 

 

Bedeling in brievenbussen  ja 

 

Persoonlijke afgifte (vb. stalen)   ja 

 

Displays    ja 

 

Aangifte aanslagjaar …………… 
 
Belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken 

 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Belastingen | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 

 Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 74 80 
 
Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52/53/54/55/55s/57/58/59/69/70/71/72/73/74/76/77/78 
Tram 4/21/22 
 

 

stadsbelastingen@stad.gent | www.stad.gent 
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4. Grondslag 

 

GEEF DE PLAATS VAN VERSPREIDING OP 
AANTAL 

EXEMPLAREN 

 9000 Gent       

 9030 Gent-Mariakerke       

 9031 Gent-Drongen       

 9032 Gent-Wondelgem       

 9040 Gent-Sint-Amandsberg       

 9041-9042 Gent-Oostakker/Mendonk/Desteldonk/Sint-Kruis-Winkel       

 9050 Gent-Ledeberg/Gentbrugge       

 9051-9052 Gent-Sint-Denijs-Westrem/Zwijnaarde/Afsnee       

        
TOTAAL AANTAL EXEMPLAREN       

 

5. Ondertekening 

 

Echt verklaard te ………………………………………………….. op   -   -     

Handtekening aangever (+volledige naam en voornaam) 

 

 

 

 

 

De belastingplichtige moet ten laatste veertien kalenderdagen na de verspreiding van het eerste 
exemplaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur op een door het stadsbestuur 
voorgeschreven formulier of online via www.stad.gent. Zo vermijdt U een belastingverhoging van 
maximaal 250 euro. 
 
Bij verspreidingen op de openbare weg moet de belastingplichtige ten laatste vijf werkdagen vóór 
de geplande bedeling het tijdstip en de locatie van de verspreiding melden aan het stadsbestuur – 
dienst belastingen via e-mail:stadsbelastingen@stad.gent 
 

GEEN SPECIMEN VAN VERSPREID DRUKWERK BIJVOEGEN A.U.B. 
 

http://www.stad.gent/

