Diftar

U moet zelf iedereen verwigen van wie u momenteel post krijgt.

Is er een wijziging gebeurd aan uw huisnummer
of straatnaam? Dan ontvangt u vlak na uw adreswijziging een brief van IOK Afvalbeheer.

Hou goed in het oog van wie u post krijgt met uw
‘oude’ huisnummer en maak er een gewoonte van
om onmiddellijk de afzender op de hoogte te brengen van de verandering (via telefoon, brief of email).
Do my move
bpost biedt de dienst ‘do my move’ aan: gedurende vier maanden wordt uw post doorgestuurd naar
uw nieuwe adres. U kan deze gratis verhuisdienst
aanvragen via www.bpost.be/domymove of persoonlijk in het postkantoor.

Bij deze brief zitten adresstickers (zie afbeelding).
Deze stickers plakt u op uw grijze (en eventueel
groene) container. Zo zijn uw afvalcontainers opnieuw voorzien van de juiste adresgegevens en
kan de ophaling van restafval (en GFT) ook in de
toekomst vlot verlopen.

Hernummering

Wat moet u zelf doen?

Hulshout
krijgt nieuwe
huisnummers

Verkeerd ontvangen post
Uw postbode zal trachten om de juiste brief in de
juiste bus te deponeren. Uiteraard is het ook voor
hen wat aanpassen. Daarom vraagt bpost om vóór
het openen van uw brieven eerst goed te kijken of
ze allemaal aan u geadresseerd zijn. Kwes)e van
de privacy van uw buren te waarborgen. Brieven
die niet voor u bestemd zijn, mag u zelf in de juiste
bus steken, binnenbrengen in het postkantoor of
teruggeven aan de postbode.

Adres postkantoor Hulshout:
Grote Baan 88
2235 Hulshout
Tel.: 022 01 23 45

Meer informatie over de
hernummering
Voor meer informatie kan u steeds
contact met ons opnemen:
Gemeentebestuur van Hulshout
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
Tel. 15 22 40 11 E-mail: info@hulshout.be

Wat nu?

Een nieuw huisnummer

Wat doet de gemeente?

Speciaal voor uw veiligheid!
• Gratis dienstverlening

Vanaf 13 september 2016 worden in uw straat
nieuwe, reﬂecterende huisnummerplaatjes beves)gd. Het is voor hulpdiensten namelijk noodzakelijk dat alle huisnummers goed zichtbaar en
leesbaar zijn. Dit is ook in uw eigen belang.

Alle verrich)ngen die de gemeentediensten
uitvoeren in het kader van de hernummering
zijn volledig gra)s.
• Het aanbrengen van de nieuwe huisnummers

Kom naar het
gemeentehuis
Als er op uw woning een adreswijziging van toepassing is, dan ontvangt u persoonlijk bericht van
ons. Na deze uitnodiging van de dienst Burgerzaken, kan u het volgende in orde brengen:

Wat brengt u mee naar het gemeentehuis?

Veel woningen krijgen dan meteen een nieuw
huisnummer toegekend, bijvoorbeeld omdat de
nummering in de straat niet meer klopt. Enkele
straten krijgen ook een nieuwe naam. Dit is nodig als de bestaande naam verwarrend is, of bijvoorbeeld als er zoveel huizen zijn bijgebouwd
dat een zijstraat een eigen naam verdient.

De nieuwe huisnummerplaatjes worden door
de technische dienst van de gemeente opgehangen. U hoeB hier dus niets voor te doen.
Let op: is uw huisnummer veranderd, dan
moet u het oude nummer nog minstens een
half jaar zichtbaar maken, bijvoorbeeld door
een papier aan de brievenbus of voor het raam.

• De eID’s/verblijfskaarten van àlle gezinsleden

In deze folder leest u wat er precies gaat gebeuren. We doen ons best om het ongemak zoveel
mogelijk te beperken.

Eigen bordjes, siernummers, e.d.

• Inschrijvingsbewijs van uw auto/moto

Deze mogen worden aangebracht als duplicaat, maar kunnen nooit het oﬃciële nummerplaatje vervangen.

Neem de PIN-codes van de elektronische iden)teitskaarten en de PUK-codes van de kids-ID’s
mee. Controleer vooraf of u de code nog weet.
PIN en PUK verloren? Vraag zelf )jdig nieuwe
codes aan via www.ibz.rrn..gov.be > Iden)teitsdocumenten > eID > Aanvraag PINcode
De dienst Burgerzaken voert een adreswijziging
uit op het inschrijvingsbewijs.

Bedrijven en zelfstandigen
• Verwi&gen van instan'es

Belangrijk
Elk pand krijgt een ander huisnummerplaatje,
maar niet al)jd een ander nummer. Degenen die
een nieuw nummer krijgen (en hierdoor een
adreswijziging moeten ondergaan) ontvangen in
de loop van het proces een persoonlijke brief.
Dit gaat per fase en kan enkele maanden duren.
Bewaar intussen deze folder.

HeeB u niet alleen een nieuw plaatje, maar ook
een nieuw huisnummer gekregen? Dan zal de
gemeente de volgende oﬃciële instan)es in uw
plaats verwigen van de hernummering:
- vaste telefonie - hulpdiensten
- belas)ngen
- postkantoor
- nutsvoorzieningen (tv,
- afvalophaling
elektriciteit, gas, water)
- bibliotheek van
Hulshout
• Afvalophaling (IOK/DIFTAR)

Zie informa)e op de achterzijde

• ondernemingsloket

verwittigen (voorheen
handelsregister). Bij de dienst Burgerzaken
kan u een attest bekomen om dit gratis te
doen. U neemt hiervoor een bewijs van adres
mee (bv. uittreksel Staatsblad). Adres van uw
ondernemingsloket: zie www.economie.be.

• sociaal verzekeringsfonds en RSZ verwittigen
• kom met het inschrijvingsbewijs van uw mo-

torvoervoertuig naar de dienst Burgerzaken
!! Vennootschappen opgelet: agendeer uw
adreswijziging op de algemene vergadering.

