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Aanvraagformulier ‘Green Key’ logies: 
subsidie voor ondersteuning toeristisch logies in het kader van het behalen 

van het Green Key-label, het duurzaamheidslabel voor logies 
 
Gelieve dit formulier (liefst digitaal) terug te zenden aan: 
Toerisme Provincie Antwerpen, t.a.v. Martine Vinck 
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 
martine.vinck@provincieantwerpen.be 

 
Met dit formulier kan je als toeristisch logies ondersteuning aanvragen in het Green Key-programma. 
De voorwaarden vind je in het subsidiereglement op 
www.provincieantwerpen.be🔎🔎duurzaamtoerisme 
 
Naam logies: 
Type:   hotel - B&B - VW - KL - VP - hostel - camping - TL  (*) schrappen wat niet past 
Rechtsvorm:  particulier of rechtspersoon     (*) schrappen wat niet past 
Ondernemingsnummer (indien rechtspersoon): 
Adres toeristisch logies: 
Adres rechtspersoon (indien van toepassing): 
Contactpersoon: 
Naam: 
Functie: 
E-mail: 
Tel.: 
Website: 
 
Datum waarop je de aanvraag tot bekomen Green Key-label hebt ingediend bij GoodPlanet: ../../…. 
 
Ondergetekende verklaart: 
- dat zijn onderneming een toeristisch logies is dat aangemeld of erkend is volgens het Vlaamse 
Logiesdecreet  
- vanuit Stimulus nog geen subsidies ontvangen te hebben voor audits ifv behalen Green Key 
- deel te nemen aan Logiesnetwerk Logeren in Vlaanderen 
(https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/) uiterlijk bij toekenning Green Key-label 
- zich ertoe te verbinden om het Green Key-label minimaal 3 jaar te behouden 
 
Na de audit en de jurybeoordeling brengt GoodPlanet Toerisme Provincie Antwerpen op de hoogte 
of jouw logies werd weerhouden.  
De instapkost en de eerste (2) audit(s) worden door Toerisme Provincie Antwerpen rechtstreeks met 
GoodPlanet verrekend.  
Voor het jaarlijks lidmaatschap zal je van GoodPlanet een factuur ontvangen die je zelf moet betalen. 
 
Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld en ga akkoord met de subsidievoorwaarden vermeld 
in het subsidiereglement ‘Green Key’ logies. 
 
Datum:         Handtekening: 
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Met respect voor je privacy  
Toerisme Provincie Antwerpen behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We 
volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Overeenkomstig de AVG heb je het recht van inzage, verbetering of wissing van je persoonsgegevens of 
beperking van de jou betreffende verwerking. Daarnaast heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te 
maken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  
Voor meer info, kan je je wenden tot mevrouw Susy Van Baelen, informatieveiligheidsconsulent van APB TPA, 
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Tel.: +32 3 240 63 95. 

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van je persoonsgegevens bij 
de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.  

 
 

 
 
 
 


