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In te vullen en terug te sturen 8 dagen voor de aanvang van de handelingen en werken
Het niet naleven van deze verplichte verwittiging is een overtreding (art. 300, 4°, van het BWRO) 
  betreffende
het goed gelegen :
Krachtens artikel 194/2 van het Brussels wetboek van de ruimtelijke ordening (BWRO),
ik de ondergetekende, houder van de vergunning, (naam, voornaam of firmanaam).
brengt het college van burgemeester en schepenen en de gemachtigde ambtenaar ervan op de hoogte dat : 
De aannemer / verantwoordelijke van de werf is :
(Handtekening van de houder van de vergunning en datum)
Gelieve beide documenten naar de respectievelijke bestuursinstanties aangetekend en onder gesloten omslag te versturen.
In te vullen en terug te sturen 8 dagen voor de aanvang van de handelingen en werken
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  betreffende
het goed gelegen :
Krachtens artikel 194/2 van het Brussels wetboek van de ruimtelijke ordening (BWRO),
ik de ondergetekende, houder van de vergunning, (naam, voornaam of firmanaam).
brengt het college van burgemeester en schepenen en de gemachtigde ambtenaar ervan op de hoogte dat : 
De aannemer / verantwoordelijke van de werf is :
(Handtekening van de houder van de vergunning en datum)
Document 2 te verzenden:
Aan de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
CCN
Vooruitgangstraat 80, bus 1
1035 Brussel
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