
OVEREENKOMST 
 
Tussen ondergetekenden : 
 
Enerzijds :   …………………………………………………………………. 
 
    gedomicilieerd …………..…………………………………… 
 
    te ………………………………………………………………. 
 
    Nationaal nummer : ……..…………………………………... 
 
    B.T.W. nummer : ………….…………………………………. 
 
    hierna de aanvrager genoemd; 
 
 
En anderzijds : De Gemeente Anderlecht, vertegenwoordigd door het 

College van Burgemeester en Schepenen, die de Hr. 
DEBRY, Philippe, Schepen van Openbare reiniging een 
geldig mandaat verleent om haar te vertegenwoordigen 
in het kader van deze overeenkomst, 

 
 hierna de Gemeente genoemd. 
 
 
Rekening houdend met de volgende gegevens : 
 
Een nieuwe vorm van vervuiling teistert de gevels van onze straten Wilde graffiti of 
tags wekken een indruk van viezigheid. Bovendien veroorzaken ze bij de bewoners 
en de bezoekers van onze Gemeente en reëel onveiligheidsgevoel. 
De gemeentelijke dienst Openbare reiniging van Anderlecht biedt vandaag een 
nieuwe schoonmaakdienst aan, die tot doel heeft de getroffen burgers hulp  te 
bieden en hun leefomgeving opnieuw aangenamer te maken; 
 
Werd het volgende beslist : 
 
1. De aanvrager doet een beroep op de gemeentediensten opdat deze zouden 

overgaan tot de behandeling van het onderstaande gebouw voor de volgende 
reinigingswerken : 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Dit  gebouw moet verplicht gelegen zijn op het grondgebied van de Gemeente. De 

aanvrager verklaart eigenaar – huurder – andere (………………………….)
1 

te zijn, 
 
adres ………………………………………………………………….. te 1070 Anderlecht. 
 
1
 Schrappen of invullen. 



2. De reiniging zal op volgende wijzigingen gebeuren : 
zandstraling (hoge druk) – aanbrengen van een afbijtmiddel (hoge druk) – 
hydrogommage (lage druk) – warm water (hoge druk)² 
De aanvrager bevestigt dat het te behandelen goed bij zijn weten niet 
onderhevig is aan een verbod op het gebruik van deze methodes of produkten. 
Indien dit wel het geval is, noteert hij hieronder zijn opmerkingen³ : 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

3. De reiniging van de gevels is gratis. 
 
4. De Gemeente verbindt zich ertoe de werken uit te voeren volgens de regels van 

de kunst. Ze zal alles in het werk stellen om de graffiti te verwijderen, rekening 
houdend met de technieken die momenteel tot haar beschikking staan. Voor de 
uitvoering van alle bepalingen van deze overeenkomst, is de Gemeente enkel 
verplicht de opgegeven middelen toe te passen. 

 
De aanvrager herkent op de hoogte te zijn van de mogelijke gevolgen van het 
gebruik van elkeen van de toegepaste methodes, in het bijzonder van bepaalde 
onvermijdelijke gevolgen van de uitvoering van de werken, uitgevoerd volgens 
de regels van de kunst (gekraste of bevuilde ruiten, spectra, gedeeeltelijke 
beschadiging van het schilderwerk van de muren of van het hout- en 
ijzersmeedwerk, enz…). 
 
De aanvrager ziet uitdrukkelijk af van elke vorm van beroep ten opzichte van de 
Gemeente, ook in het geval van reclamatie door derden. 
 

5. Elk geschil veroorzaakt door de interpretatie of de uitvoering van de huidige             
overeenkomst, valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk     

      arrondissement Brussel. 
 
 

         Opgesteld te Anderlecht op ……………………………20.. 
in twee exemplaren, bestemd voor beide partijen. 

 
 

De Aanvrager
4 

               In opdracht : 
           De Schepen van Openbare reiniging, 

 
 
 
             

                P. DEBRY. 
 
 
 
² Onnodige vermeldingen schrappen. 
³ Indien geen verbod, vermeld “nihil”. 
4Uw handtekening laten voorafgaan door de vermelding “Voor akkoord 


