
 

Openbare Netheid 
 

 
 
 
 
 

Betreft : verwijdering van
 
 
Ik, ondergetekende (naam, voornaam) 
 
Telnr : ………………………….   
 
In de hoedanigheid van (kruis de juiste optie aan)
� eigenaar  
� Dossierbeheerder en/of syndicus
 
van het gebouw gelegen te 
te 1060 Sint-Gillis. 
 
Verleen de Gemeente van Sint
en/of graffitis die aanwezig zijn op de gevel van het gebouw.
 
Het vervuilde oppervlak
 

- plek van verontreiniging

……………………………

- stof van het te reinigen 

………………………………………………………………………..

- Oppervlakte :     ………………

  

Deze interventie zal plaats vinden volgens het schema van het team en de 

weersomstandigheden.

  
Datum & handtekening:
 
 
 
(zie meer info op de achterkant

 

 
Gemeentelijke Administratie
Van Sint-Gillis 
Dienst : Openbare Netheid
Vorstsesteenweg, 63
1060 Sint-Gillis 
Gratis nummer : 0800/97613
Fax : 02/544.10.59 
Email : proprete.1060@

: verwijdering van graffiti 

Ik, ondergetekende (naam, voornaam)  …………..…………………………………………

: ………………………….   Mailadres : …..……………………………………………

In de hoedanigheid van (kruis de juiste optie aan) 

Dossierbeheerder en/of syndicus  

van het gebouw gelegen te  …………….……………….……………………………………

Gemeente van Sint-Gillis de toestemming tot het gratis 
en/of graffitis die aanwezig zijn op de gevel van het gebouw. 

Het vervuilde oppervlak : 

plek van verontreiniging (bv : deur - voorzijde - klep - …) 

………………………………………………………………………..

te reinigen oppervlak (bv : blauwe steen – houten deur

………………………………………………………………………..

……………… 

Deze interventie zal plaats vinden volgens het schema van het team en de 

weersomstandigheden. 

handtekening: 

(zie meer info op de achterkant) 
 

Gemeentelijke Administratie 

: Openbare Netheid 
, 63 

: 0800/97613 

: proprete.1060@stgilles.brussels 

………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………… 

gratis verwijderen van tags 

…………….. 

houten deur – PVC sluiter - …) 

……………………………………………………………………….. 

Deze interventie zal plaats vinden volgens het schema van het team en de 



 

 
 

Aanvullende inlichtingen 
 
1. Huidige machtiging, die een geldigheidsduur heeft van één jaar, laat het 

Gemeentebestuur toe om op te treden iedere keer dit vereist is teneinde het 
verwijderen van tags en/of graffitis op de gevel van het onroerend goed te kunnen 
verzekeren.  
 

2. De Gemeente verbindt zich ertoe de werkzaamheden uit te voeren volgens de regels 
van de kunst. Deze verbintenis beperkt zich echter tot het inzetten van middelen: de 
Gemeente zal alles in het werk stellen om de graffiti te verwijderen binnen de 
grenzen van haar technische en budgettaire middelen.  
 

3. De Gemeente behoudt zich het recht toe het reinigen te onderbreken indien ze 
vaststelt dat de behandeling onvoorziene gevolgen heeft of het gewenste resultaat 
niet bereikt. De Gemeente mag het reinigen eveneens onderbreken indien de 
weersomstandigheden ongunstig zijn of in geval van overmacht. Er zal haar geen 
enkele schadevergoeding kunnen worden vereist.  
 

4. De eiser geeft iedere vorm van beroep op t.o.v. de Gemeente behalve in het geval 
van evidente nalatigheid bij het reinigen van het goed. 
 

5. Het staat u vrij om ten allen tijde deze huidige machtiging op te zeggen door middel 
van een schrijven naar de Dienst Openbare Netheid van het Gemeentebestuur van 
Sint-Gillis – Vorstesteenweg, 63 – 1060 Sint-Gillis, of per Email naar het adres : 
proprete.1060@stgilles.brussels. 
 

 
 
 


