
Conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens (08.12.1992) delen wij u mee dat een 

aantal van uw persoonsgegevens opgenomen zijn in ons bestand inzake gemeentebelastingen. Het gemeentebestuur Lummen, Gemeenteplein 13, 
3560, verwerkt, als houder van dit bestand, uw gegevens in het kader van gemeentebelastingen (niet van toepassing op vennootschappen en/of 

rechtspersonen). 

Gemeentebestuur Lummen 

Gemeenteplein 13 

3560      Lummen 

Tel. 013 390 464 

E-mail: financien@lummen.be 
 

 
 

 
 
 
 

 

AANGIFTEFORMULIER GEMEENTEBELASTING 

OP DE HUIS-AAN-HUIS VERSPREIDING VAN RECLAMEBLADEN 

AANSLAGJAAR 2021 

 

1. Benaming van het publiciteitsblad of -folder: 
 

……………………………………………………………………... 
 

2. Officiële benaming en adres van de verantwoordelijke uitgever: 
 

……………………………………………………………………...  Tel.: ………………... 
          Fax: ………………... 
……………………………………………………………………...  E-mail: ………………... 
 
………………………………………………………………………  BTW: ………………... 
 

3. Periodiek van bedeling: 
 

Week nr(s) : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Aantal bedeelde exemplaren: 
 

� 3560 MELDERT ( 1205 brievenbussen) ………………. 

� 3560 LINKHOUT ( 887 brievenbussen) ………………. 

� 3560 LUMMEN ( 4.619 brievenbussen) ………………. 

 
� LUMMEN ( 6.711 brievenbussen) ………………. 
 
Indien men afwijkt van de vooropgestelde aantallen, dient men dit te staven met een 
verantwoordingsstuk van de distributiedienst (b.v. afschrift van factuur) 
De vooropgestelde aantallen zijn gebaseerd op officiële cijfers van De Post, rekening houdend met de 
brievenbussen met de sticker ‘geen reclame’. 

 

TARIEVEN 

� 0,005 € per exemplaar : - kleiner of gelijk aan A4 met max. 1 blad (2 bladzijden) 

� 0,010 € per exemplaar : - kleiner of gelijk aan A4 met max. 2 bladen (4 bladzijden) 
                                            - groter dan A4 en kleiner dan of gelijk aan A3 met max. 1 blad (2 bladzijden) 

� 0,015 € per exemplaar : - kleiner of gelijk aan A4 met meer dan 2 bladen (4 bladzijden) en een max. 
   4 bladen (8 bladzijden) 
                                              - groter dan A4 maar kleiner dan of gelijk aan A3 met meer dan 1 blad 

 (2 bladzijden) en een max. van 2 bladen (4 bladzijden) 
  

� 0,020 € per exemplaar : - kleiner of gelijk aan A4 met meer dan 4 bladen(8 bladzijden) 
  - kleiner of gelijk aan A3 met meer dan 2 bladen(4 bladzijden) 

 - groter dan A3 
 - verpakt in plastiekfolie 

 
 Datum : ……/ ……/2021 
 
 
 
 

  …………………………………………… 
 firmastempel (handtekening  en naam) 


