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1. Bedrijfsgegevens 

Vul hieronder uw bedrijfsgegevens in. 

Naam persoon/firma  ..........................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 

2. Reclamedrager(s) gelegen/geplaatst te: 

 .......................................................................................................................................................................................  

 

Aard van de reclamedrager. 

 .......................................................................................................................................................................................  

 

Naam en adres van de eigenaar van de grond, de muur of de afsluiting of andere constructies waarop de reclame is 

aangebracht. 

 .......................................................................................................................................................................................  

 

3. Grondslag 

 

JAARTARIEF  Ja  Neen 

 

AFMETINGEN RECLAMEDRAGER AAN BEIDE ZIJDEN 

ZICHTBAAR VANOP 

DE OPENBARE WEG 

WORDT GEVOERD OP 

EEN DYNAMISCHE 

DRAGER LENGTE BREEDTE 

  m.   cm.   m.   cm.   

  m.   cm.   m.   cm.   

  m.   cm.   m.   cm.   

  m.   cm.   m.   cm.   

  m.   cm.   m.   cm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangifte aanslagjaar …………… 
 
Belastingreglement op reclame zichtbaar van op de openbare weg 
VASTE RECLAME 

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 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 2/4 
 

stadsbelastingen@stad.gent | www.stad.gent 
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 DAGTARIEF 

 

PERIODE AFMETINGEN RECLAMEDRAGER 

 LENGTE BREEDTE 

   m.   cm.   m.   cm. 

 De reclamedrager is aan beide zijden zichtbaar vanop de openbare weg 

 De reclame wordt gevoerd op een dynamische drager 

 

   m.   cm.   m.   cm. 

 De reclamedrager is aan beide zijden zichtbaar vanop de openbare weg 

 De reclame wordt gevoerd op een dynamische drager 

 

   m.   cm.   m.   cm. 

 De reclamedrager is aan beide zijden zichtbaar vanop de openbare weg 

 De reclame wordt gevoerd op een dynamische drager 

 

   m.   cm.   m.   cm. 

 De reclamedrager is aan beide zijden zichtbaar vanop de openbare weg 

 De reclame wordt gevoerd op een dynamische drager 

 

   m.   cm.   m.   cm. 

 De reclamedrager is aan beide zijden zichtbaar vanop de openbare weg 

 De reclame wordt gevoerd op een dynamische drager 

 

4. Ondertekening 

 

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

Handtekening aangever (+volledige naam en voornaam) 

 

 

 

 

 

Gelieve deze aangifte in te dienen  of terug te sturen via de post ten laatste één maand nà de 
plaatsing van de reclamevoering. 
Doorgescande aangiften zijn niet rechtsgeldig en worden als niet ontvangen beschouwd. 

 


