
Aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen 

 

 In te vullen door de behandelende gemeente 

dossiernummer 

   

 datum van betaling 

   

 

 

1 Aanvraag  Prijs per perceelnummer 

 

  Vastgoedinformatie : uitgebreid 
(=inclusief stedenbouwkundig  uittreksel) 

70,00 EUR 

  Vastgoedinformatie : beperkt 
(=zonder stedenbouwkundig  uittreksel) 

20,00 EUR 

  Stedenbouwkundig uittreksel 
(= uittreksel uit het plannen- en uit het vergunningenregister) 

50,00 EUR 

  Uittreksel uit het plannenregister 20,00 EUR 

  Uittreksel uit het vergunningenregister 30,00 EUR 

  Aantal percelen in deze aanvraag  

 

 

2 Persoonlijke gegevens 

 

Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. 

 

aanschrijftitel  de 
heer 

 mevrouw 

voornaam en achternaam  

eventueel organisatie  

straat en nummer  

postnummer en gemeente  

telefoonnummer  

emailadres   

Rijksregisternummer/ondernemingsnummer  

Eventueel uw referentie  

 

 

 



 

 

3 Gegevens van het perceel 

 

Vul hieronder de kadastrale gegevens van het perceel in. 

 

De kadastrale gegevens kunt u terugvinden in uw aankoopakte van het goed, of op het aanslagbiljet van de onroerende 
voorheffing. Bijvoorbeeld 3de afdeling, sectie C, nr. 123b2. 

 

straat en nummer  

postnummer en gemeente  

kadastrale gegevens  

Kadastrale aard  

Huidige eigenaar(s)  

Toekomstige eigenaar(s)  

 

4 Ondertekening 

 

Vul de onderstaande verklaring in. 

 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. 

plaats  

  

datum dag   maand   jaar     

handtekening  

 

 

 

 

voornaam en naam   

 

 

5 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

  

Stuur deze aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13,3560 Lummen. 

Gelieve te noteren dat bij elke aanvraag verplicht een recent plan (bij voorkeur kadastraal) 
dient gevoegd te worden, waarop het betreffende perceel duidelijk aangeduid is. 

 
De gegevens die u meedeelt, kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Deze bestanden kunnen zich 
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag indient en ook bij andere administraties, die uw dossier behandelen. Ze 
kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht 
om kennis te nemen van uw gegevens in deze bestanden en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 


