
BESTELBON

Deze bestelbon kunt u

faxen naar:
32 (0)2 204 15 58,

mailen naar: 
broh.communicatie@gob.irisnet.be

(gelieve dit document ingevuld op te slaan en als bijlage te versturen),

via de post versturen naar of afgeven bij het
Gewestelijk Overheidsdienst Brussel

Brussel Stedelijke Ontwikkeling
Directie Administratieve en Financiële Zaken - Communicatie

Vooruitgangstraat 80 bus 1 (Noordstation)
1035 Brussel

U ontvangt de bestelling na betaling van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnr.:
BE53 0912 3109 5253

Bijkomende info?

T 32 (0)2 204 17 68 - 32 (0)2 024 17 69

developpement-urbain@sprb.brussels

http://www.stedebouw.brussels

Ce bon de commande est également disponible en français.



Gegevens aanvrager
Ondergetekende:

       Natuurlijke persoon

Naam: .............................................................................

Voornaam: ......................................................................

Functie: ...........................................................................

       Rechtspersoon

Naam van de maatschappij/vereniging: 

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

Vertegenwoordigd door 

Mevr./Dhr ........................................................................

Functie van de vertegenwoordiger: .................................

Btw-nr.: .............................................................................

Rekeningnr.: .....................................................................

Adres aanvrager: .............................................................................................Nr.: ............... Bus: ..............................

Postcode: ..................... Gemeente: ....................................................... Land: ...........................................................

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

Fax : ................................................................................

E-mail: .............................................................................

Verklaart volgende bestelling te plaatsen:

Gedaan te ............................................................, op ...................................................................................

Handtekening aanvrager (indien bestelling op papier)

NB: de elektronische verzending van dit document staat gelijk met een handtekening

Bijzondere opmerking:

De inlichtingen die u verschaft worden door de directie Administratieve en Financiële Zaken ingevoerd in een interne databank 
van het GOB. Deze inlichtingen zullen uitsluitend worden gebruikt door deze directie, in het kader van haar mandaat.
Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u te allen tijde toegangsrecht tot en 
verbeteringsrecht van uw persoonlijke gegevens.



Ref. Omschrijving Taal Aantal

Een-
heids-
prijs
(€)

Totaal

01 Gewestelijk bestemmingsplan (GBP): Ringmap NL 31,00

02 Gewestelijk bestemmingsplan (GBP): Kaarten
van de Bepalingen betreffende de bodembestemming

NL/FR 4,20

03 Gewestelijk bestemmingsplan (GBP): Belgisch Staatsblad van 14 juni 2001
Volledige tekst van het Staatsblad bestaande uit het Regeringsbesluit tot goedkeuring  
van het GBP, de schriftelijke voorschriften, de kaarten en het advies van de Gewestelijke 
Ontwikkelingscommissie

NL 4,20

04 Gewestelijk ontwikkelingsplan (GeWOP): Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2002
Volledige tekst van het Staatsblad bestaande uit het Regeringsbesluit tot goedkeuring van 
het GeWOP, de schriftelijke voorschriften, de kaarten en het advies van de Gewestelijke 
Ontwikkelingscommissie

NL/FR 4,20

05 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV): Ringmap NL 30,00

06 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV): Brochure NL/FR 5,00

07 Handboek van de Brusselse openbare ruimten NL 20,00

09 Studies en Overzichten:

       Overzicht van het kantorenpark - Vergunning

       Overzicht van het kantorenpark - Leegstand

       Overzicht van de handel

       Overzicht van de productieactiviteiten

       Overzicht van de huisvestingsvergunningen

NL/FR/EN Gratis

10 Jaarverslag van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting NL/FR Gratis

11 Ruimtelijke ordening aan de orde
Middagen vant het BROH - Samenvatting van de conferenties

NL/FR Gratis

12 Praktische gids : stedenbouwvergunning ine het brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

NL Gratis

13 Brussel, Stad van diversiteit NL/FR Gratis

14 Ontwerpgids voor toegankelijke gebouwen NL Gratis

Totaal
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