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Inf 

 

Opsturen  

  

Meer info 

t.a.v. Dienst Toerisme 

Botermarkt 1 

9000 Gent 

 groenesleutel@stad.gent  

 

 Belangrijke informatie voor de invuller 
 

  Dit formulier is geldig sinds 1 januari 2021. 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kunnen toeristisch logies of MICE locaties ondersteuning aanvragen in het Green 
Key programma.  
De voorwaarden vind je in het subsidiereglement voor de ondersteuning van toeristische logies en 
MICE locaties in het Green Key programma. Dit reglement vind je op www.stad.gent en kan je ook 
opvragen bij de Dienst Toerisme. Lees het subsidiereglement aandachtig door.  
Let op: Om je aanvraag te kunnen invullen heb je de factuur van Green Key nodig.  
 

1. Duid aan wie de subsidie aanvraagt.  

☐ een toeristisch logies |Ga naar vraag 2. 

☐ een MICE locatie |Ga naar vraag 3. 

2. Ben je opgenomen in het Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen? 

☐ ja |Ga naar vraag 3. 

☐ nee |Je komt niet in aanmerking.  

3. Vul de gegevens in van je toeristisch logies of MICE locatie.  

|Dit moet in Gent of in een van de Gentse deelgemeenten gelegen zijn. 

4. Vanaf wanneer neem je deel aan het Green Key programma? 

 

 

 Informatie ivm de subsidie 

naam:   

straat en huisnummer/bus:   

postcode en gemeente:  

Infofiche voor georganiseerde 
groepen die sporten 

Je kunt dit formulier ook 
online invullen. 

 

Subsidie voor ondersteuning 
toeristisch logies en MICE locaties 
in het Green Key programma 

http://www.stad.gent/
http://www.stad.gent/
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5. Wanneer heb je de factuur betaald? 

|De factuur kan ten vroegste van 1 januari 2021 dateren.  

 

 

De Stad Gent biedt energieadvies gratis aan voor logies en MICE-locaties die deelnemen aan de 
Green Key. Zo willen we je ook verder ondersteunen om je energierekening te verlagen of om je te 
adviseren rond hernieuwbare energie. 

6. Wil je gebruik maken van dit gratis energieadvies van de Stad Gent?   

☐ ja 

☐ nee 

7. Vul het rekeningnummer in waarop de subsidie mag gestort worden.  

|Voorbeeld: BE68 5390 0754 7034 

 

8. Duid de rechtsvorm aan van je toeristisch logies of MICE-locatie. 

☐ een particulier |Ga naar vraag 9. 

☐ een rechtspersoon |Ga naar vraag 10. 

9. Vul je persoonlijke gegevens in.  

|Je vindt dit op de achterkant van je identiteitskaart. Voorbeeld: 80.01.03-231.05 

|Ga naar vraag 11. 
 

10. Vul de gegevens in van je rechtspersoon. 

|Adres moet enkel worden ingevuld indien het verschillend is van het adres van toeristisch logies/ 

MICE locatie. 

 Informatie over de aanvrager 

voornaam aanvrager:   

achternaam aanvrager:   

rijksregisternummer:  

naam rechtspersoon  

straat en nummer/bus:   

postcode en gemeente:   

ondernemingsnummer:  

voornaam contactpersoon:  

achternaam contactpersoon:  
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11. Vul in hoe we je kunnen bereiken.   

 

 

12.Voeg de onderstaande bijlagen bij dit formulier. 

☐ de factuur van Green Key   

☐ een bewijs van betaling 

13.Ingeval het om een MICE locatie gaat, voeg de onderstaande bijlage bij dit formulier.  

 ☐ een bewijs dat meer dan 50% van het jaarlijks totaal bezoekersaantal voortvloeit uit MICE 
activiteiten   

14.  Vul de onderstaande verklaring in. 

☐ Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 

 Datum:  Handtekening: 

        /        /   

   

 

Met respect voor je privacy 

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor het behandelen van je subsidieaanvraag ter 
ondersteuning in het Green Key programma. Je persoonsgegevens worden enkel gedeeld met de Dienst Milieu en Klimaat, 
als je aanduidde dat je gebruik wil maken van het gratis energieadvies.  
We bewaren je persoonsgegevens voor de wettelijke termijn van 10 jaar na afsluiten van je dossier.   
Je rechten 
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.  
In sommige gevallen kun je ook je gegevens laten wissen. 
Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de contactpagina van de website.  
Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent.  Je hebt ook het 
recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.  

De Dienst Toerisme registreert je aanvraag en bezorgt je een ontvangstbewijs met vermelding van je 
dossiernummer. De gegevens op de aanvraag worden gecontroleerd. De dienst kan de aanvraag niet 
behandelen als ze niet over de nodige bijlagen beschikt.  
De Dienst Milieu en Klimaat zal, indien aangeduid in het formulier, contact opnemen in verband met 
een energieadvies.  
 

(einde formulier) 

 

telefoon of gsm:   

e-mailadres:   

 Verplichte bijlagen 

 Ondertekening 

  Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 

mailto:privacy@stad.gent
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie

