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FORMULIER OM CONTACTGEGEVENS MET LEEFMILIEU BRUSSEL  TE DELEN   
 

Voor wie is dit formulier berstemd ? 
 
� Professionals die vanaf 01/01/2019 een bekwaamheidscertificaat hebben behaald "minimaal 

onderhoudsprogramma en logboek voor (verwarmings-) en klimaatregelingssystemen". 
 

� Professionals die op 31/12/2018 in het bezit waren van het bekwaamheidscertificaat. 
"klimaatregelingstechnicus".  
Voortaan is het uw bekwaamheidscertificaat dat u na het succesvol afronden van de basisopleiding 
behaalde, dat u het recht geeft om de functie uit te oefenen. Het is niet langer een “erkenning”. 

 
Het delen van contactgegevens is op vrijwillige basis . Het betreft geen reglementaire verplichting 
meer. 
 
Waarom ermee instemmen dat Leefmilieu Brussel uw ge gevens gebruikt? 
� Om beter geïnformeerd te zijn 

Zo kunt u de e-news over de EPB-regelgeving voor verwarming en klimaatregeling en de 
opleidingen ontvangen. 

� Om te genieten van meer zichtbaarheid 
U kunt ervoor kiezen om uw gegevens op de website van Leefmilieu Brussel te laten 
verschijnen. 

 
 

 
1.  CONTACTGEGEVENS 

 

Persoonlijke contactgegevens (privé , niet gelinkt aan de eventuele werkgever)  
 
Ik stem ermee in dat Leefmilieu Brussel:  
 

�  mijn voor- en achternaam bewaart.  
Zo weet de administratie dat u in het bezit bent van het bekwaamheidscertificaat "logboek en 
minimaal onderhoudsprogramma voor EPB-verwarmings- en klimaatregelingssystemen". (1) 

 
�  en de hieronder ingevulde contactgegevens bewaart om contact met mij op te nemen: 

 
- per post (2) 
- telefonisch (3) 
- per mail, naar mijn persoonlijk e-mailadres (e-news ) (4) 

 
 

(1) Naam:       
(1) Voornaam:       
(2) Straat:       Nr:       Bus:       
(2) Postcode:       Gemeente:       
(3) Tel. :        
(4) E-mail :               

 
FR :        NL :        
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Professionele contactgegevens om op de website van Leefmilieu Brussel te 
publiceren  
 
Ik stem ermee in dat Leefmilieu Brussel:  
 

�  Mijn professionele contactgevens die hieronder zijn ingevuld bewaart en publiceert op de website 
van Leefmilieu Brussel. 

 
*Naam:       
*Voornaam:        
*Verplicht indien het bovenstaand vakje aangevinkt is 
 
Volledige naam van het bedrijf:       
Straat:       Nr:       Bus:       
Postcode:       Gemeente:       
Tel. :       Fax:       
E-mail :       Website:       
 
2. BENODIGDE DOCUMENTEN 
 

• Een kopie van uw bekwaamheidscertificaat 
• Dit formulier, ingevuld en getekend.  

 
3. VERZENDING NAAR LEEFMILIEU BRUSSEL 
 
De benodigde documenten zijn te sturen naar :  

• Het e-mailadres : agrementerkenning@environnement.brussels 
OF 

• Per post naar onderstaand adres:  
 

 
4. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS 
U kunt uw gegevens te allen tijde inzien, corrigeren en wissen door contact met ons op te nemen 
(agrementerkenning@environnement.brussels). U kunt ook contact opnemen met de afgevaardigde voor 
gegevensbescherming (privacy@environnement.brussels). Indien nodig kunt u een klacht indienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit. 
 
5. HANDTEKENING 
Ik verklaar dat de in dit formulier verstrekte informatie juist is. 
 
*Datum en plaats: ............................................................... 
 
*Handtekening voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd ": 
 
 
 
 
 
 
*NAAM en voornaam: ……………………………………………………….. 
* verplichte velden indien het formulier werd ingevuld 

 

Leefmilieu  Brussel  
Afdeling  Energie,  Lucht, Kli maat en duurzame gebouwen  

Departement EPB certificatie  
Havenlaan  86C bus  3000 

1000 Bruxelles  
 


