Aanvraag karweidienst voor
eerstelijns plaatselijk jeugdwerk
U kunt dit formulier ook
online invullen.

Opsturen
t.a.v. Jeugddienst
Botermarkt 1
9000 Gent

Persoonlijk afgeven
Kammerstraat 12
9000 Gent
Openingsuren en bereikbaarheid
vindt u op www.stad.gent

Meer info
tel.: 09 269 81 10
jeugdwerk@stad.gent

Belangrijke informatie voor de invuller
Dit formulier is geldig sinds 1 oktober 2018.

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan je als erkend eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief een aanvraag
indienen om beroep te doen op de karweidienst van de Stad Gent. De voorwaarden vind je in het
‘Stedelijke reglement betreffende het uitvoeren van onderhoudswerken en verfraaiingswerken
aan lokalen van eerstelijns plaatselijk jeugdwerk’. Je vindt het op www.stad.gent of kunt het
opvragen bij de Jeugddienst.

Informatie over de werken
1. Vul je jeugdvereniging in.
| Let op: enkel erkende eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven komen in aanmerking voor
deze dienst.

jeugdvereniging:
2. Vul het adres in van het lokaal waar de werken moeten gebeuren.
straat en nummer/bus:
postcode en gemeente:
3. Omschrijf zo concreet mogelijk de werken.
|De onderhouds- en verfraaiingswerken moeten voldoende omvangrijk zijn voor minstens 1 volle
werkdag voor minimaal 2 onderhoudsmedewerkers.
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4. Vul in hoe we je kunnen bereiken.
voornaam:
achternaam:
telefoon of gsm:
e-mailadres :

Ondertekening
5. Vul de onderstaande verklaring in.
Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld.
Datum:
/

Handtekening:
/

Met respect voor uw privacy
De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de verordening
Gegevensbescherming.
Als u de gegevens verzendt, geeft u ons toestemming om deze te gebruiken voor de aanvraag voor de karweidienst.
We delen deze gegevens enkel met het Dienstenbedrijf Sociale Economie. We bewaren uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd.
Uw rechten
U hebt altijd het recht om uw gegevens 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 privacypagina.
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.

Hoe gaat het nu verder met dit formulier?
De Jeugddienst controleert de gegevens op deze aanvraag. Als alles in orde is, neemt het
Dienstenbedrijf Sociale Economie contact met je op om de werken ter plaatse te bekijken.
(einde formulier)
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