
 

PREMIE VOOR DE AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCHE FIETS OF VOOR DE 
AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCHE BAKFIETS 

 

AANVRAAGFORMULIER  
 

 

 

Binnen de 3 maanden na de aankoopdatum terugsturen naar: 

 

DIENST MOBILITEIT 

Charles Thielemanslaan 93 – 3e verdieping, 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

E-mail: mobiliteit@woluwe1150.irisnet.be – Tel.: 02/773.06.28 

 

 

1. RUIMTE VOORBEHOUDEN AAN HET BESTUUR 
 

Aanvraagnr. : ................................................................................................................................  

Datum ontvangst :  .......................................................................................................................  

Datum volledig dossier :  ..............................................................................................................  

Opmerking(en) :  ..........................................................................................................................  

 

2. GEGEVENS I.V.M. DE AANVRAGER 

 

NAAM, voornaam :  ..................................................................................................................  

ADRES :  ....................................................................................................................................  

Telefoon :  .................................................................................................................................  

E-MAIL :  ...................................................................................................................................  

Bankrekening op naam van ......................................................................................................  

 

IBAN 

 

 

 

3. GEGEVENS I.V.M. DE ELEKTRISCHE FIETS OF DE ELEKTRISCHE BAKFIETS 

 

Model:  .....................................................................................................................................  



 ELEKTRISCHE FIETS. 

 BAKFIETS. 

 

Aankoopprijs van de elektrische fiets of van de kit:  ...............................................................  

Aankoopdatum:  .......................................................................................................................  

 
 

4. VERKLARING OP EREWOORD 

 

 

Ik, ondergetekende  ............................................................. , verbind me er op erewoord toe: 

 deze fiets de eerste drie jaar niet door te verkopen, op straffe van het terugbetalen 

van de ontvangen subsidie; 

 deze fiets zoveel mogelijk te gebruiken voor mijn dagelijkse verplaatsingen, 

hoofdzakelijk binnen de stad, en zo een verantwoordelijke mobiliteitshouding aan te 

nemen. 

 

 

Gedaan te  ...........................................................................................  op ………/………./2018 

 

Naam en handtekening van de aanvrager 

 

 

 

 

5. BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN 
 

1. Een kopie van de aankoopfactuur van de elektrische fiets of van de elektrische 

aanpassingskit; 

2. Een betalingsbewijs van dit goed; 

3. Als het een elektrische fiets betreft, een kopie van het homologatieattest of van de 

pagina uit de handleiding met de kenmerken van de elektrische fiets (het nominaal of 

permanent vermogen van de motor mag 250 W niet overschrijden); 

4. Facultatief document: de vragenlijst hieronder over uw gebruik van de fiets. 



De informatie uit deze vragenlijst blijft anoniem. De gemeente Sint-Pieters-Woluwe verwerkt ze met 
de computer voor intern gebruik en ze wordt niet overgemaakt aan derden. 
 

 

      
 

 

Om een beter beeld te krijgen van uw gebruik in termen van verplaatsingen en van uw 

motivatie om de fietspremie aan te vragen, verzoeken wij u de volgende vragen te 

beantwoorden: 

 

1. Profiel van de gebruiker van de fiets 

Leeftijd:  ..................................................................... Geslacht:  

Beroep:  ........................................................................................................................................  

Plaats van tewerkstelling (of niet van toepassing):  ....................................................................  

Afstand tussen uw woonplaats en uw werkplaats/uw meest frequente bestemming met de 

fiets:  .............................................................................................................................................  

 

2. Om welke reden(en) heeft u beslist een fiets, een elektrische fiets of een 

elektrische bakfiets te kopen? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

3. Bij mijn aankoop was de premie van het gemeentebestuur van Sint - Pieters – 

Woluwe  (schrappen wat niet past): 

Doorslaggevend Een van de redenen Niet van belang 

4.  

MOBILITEITSVRAGENLIJST 

Over uw gebruik van de fiets 



 

4. Waarvoor bent u van plan uw fiets te gebruiken? 

 

 (Bijna) dagelijks Minstens3 
dagen/week 

Minstens1 

dag/week 

Bij gelegenheid 

Naar het werk 
rijden 

    

De kinderen naar 
school brengen 

    

Naar 
hobby's/vrienden 

rijden 

    

Boodschappen 
doen 

    

Andere (dokter, 
administratieve 
stappen, enz.) 

    

 
 

5. In welke straten van Sint - Pieters - Woluwe rijdt u per fiets? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het ingevulde premium aanvraagformulier, gedateerd, ondertekend. 

De informatie uit deze vragenlijst blijft anoniem. De gemeente Sint-Pieters-Woluwe  verwerkt ze met 
de computer voor intern gebruik en ze wordt niet overgemaakt aan derden. 
 
 


