
We hechten veel belang aan uw privacy en willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier 
verwerken. 
 
Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring informatieveiligheid op ledegem.be/privacyverklaring-informatieveiligheid 

AANVRAAG OPENBAARHEID VAN BESTUUR 

Verklaring op eer – afschrift bouwplannen 

Terug bezorgen aan: grondgebiedszaken@ledegem.be of gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de dienst grondgebiedszaken, 
Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem. 
 
Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect. Een kopie van een bouwplan 
wordt enkel afgeleverd aan de eigenaar van het onroerend goed als hij zowel een schriftelijk bewijs van eigendom als deze 
ondertekende verklaring op eer toevoegt aan de aanvraag. 

Contactgegevens van de eigenaar van het onroerend goed 

Naam + voornaam:  ................................................................................................................................  
 
Adres:  ..............................................................................................................................................  
 
Telefoon:  ..........................................................................................................................................  
 
E-mail:  .............................................................................................................................................  

Toegevoegd bewijsstuk van eigendom 

- Kopie van de eigendomsakte 
- Kadastrale legger 
- Andere, met name  ...........................................................................................................................  

Voor welk onroerend goed vraagt u het bouwplan aan? 

Adres:  ..............................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................  

Verklaring op eer 

Ik weet dat ik de Belgische regelgeving inzake auteursrecht overtreed wanneer ik het afschrift van de bouwplannen 
doorgeef aan derden die een commercieel of economisch belang hebben bij dit pand. Ik verklaar hierbij dat ik eigenaar 
ben van het hierboven vernoemd onroerend goed en dat ik het bekomen afschrift van het bouwplan enkel voor 
privégebruik zal aanwenden. 
 
Voor gelezen en goedgekeurd 
 
Datum Handtekening 
 
 
 
 .................................   ..........................................  
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