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Inschrijvingsformulier fotografie bij logies 
In het kader van relance voor toerisme (professionalisering)  

 
Gelieve dit formulier 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 financiële ondersteuning aanvragen voor een 
fotoreportage in het kader van relance voor toerisme (professionalisering). De voorwaarden vind je 
in bijgevoegd subsidiereglement. 
 
Naam logies: 
Type:  hotel - B&B - vakantiewoning - kamergerelateerd logies - vakantiepark - hostel - 

camping - terreingerelateerd logies    (*) schrappen wat niet past 
Rechtsvorm:  particulier of rechtspersoon     (*) schrappen wat niet past 
Ondernemingsnummer (indien rechtspersoon): 
Rekeningnummer: 
Naam toeristisch logies: 
Adres toeristisch logies: 
Website: 
Adres rechtspersoon (indien van toepassing): 
Contactpersoon: 
Naam: 
Functie: 
Tel.: 
E-mail: 
 
Ondergetekende verklaart dat zijn logies: 
- een toeristisch logies is dat aangemeld of erkend is volgens het Vlaamse Logiesdecreet  
-  de laatste 3 jaar nog geen reportage ontving in het kader van een professionaliseringstraject 

(stimulus, green key, kampeerpact,…) 
- zich engageert om zelf voor figuranten te zorgen die corresponderen met de doelgroep van 

het logies 
- zich ertoe verbindt om de gemaakte foto’s te gebruiken in zijn eigen communicatie (website, 

social media kanalen) 
- TPA en haar toeristische partners , vakantiemakers en pers de toelating geeft de beelden ook 

te gebruiken voor toeristische publicaties, on- en offline (folders, brochures, kaarten, 
website, social media, …) 

- de factuur zijnde 500 euro (incl. btw) rechtstreeks betaalt aan de fotograaf 
- de helft hiervan zijnde 250 euro (incl. btw) kan (mits voldaan aan voorwaarden) op vertoon 

van factuur en betalingsbewijs teruggevorderd worden van TPA.  
 
Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld en ga akkoord met de subsidievoorwaarden vermeld 
in het subsidiereglement fotografie bij 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.  

 
 

 
 
 
 


