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Identiteitskaart,
kids-ID
verblijfskaart
afhalen
Wij blijven onze dienstverlening
op afspraakof
aanbieden.
Maar wist je dat je heel
wat akten, attesten…
online kan aanvragen? Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen mogelijk
is. een afspraak (https://afspraken.laakdal.be/internetafspraken/product=23)
Maak
Heb je een afspraak in het gemeentehuis, vergeet je mondmasker niet!
Heb je een afspraak maar kan je onverwachts toch niet komen, geef ons even een seintje: 013 67 01 10.

Je hebt je identiteitskaart 2 à 3 weken geleden aangevraagd in het gemeentehuis (foto binnengebracht, handtekening geplaatst en
betaald) en je hebt per post de witte enveloppe met pin- en pukcode ontvangen.

Vragen over corona? www.corona-virus.be of specifiek m.b.t. Laakdal: corona@laakdal.be.

Met deze witte enveloppe en je oude identiteitskaart kan je je nieuwe identiteitskaart komen afhalen en activeren.






Voorwaarden
Procedure
Meebrengen
Bedrag
Uitzonderingen

Voorwaarden
Je hebt een witte enveloppe met pin- en pukcode ontvangen om je nieuwe identiteitskaart af te halen en te activeren.

Procedure
Je maakt een afspraak bij de dienst Burgerzaken om je nieuwe identiteitskaart af te halen en te activeren. De pincode kan je
wijzigen aan het loket bij de afhaling.

Meebrengen

Lees

Je komt persoonlijk:
 identiteitskaart of vervangdocument bij diefstal/verlies
 de witte omslag met de pin- en pukcode

Bedrag
Je betaalt altijd bij de aanvraag, bij het afhalen hoef je niet meer te betalen.

Uitzonderingen
Heb je je identiteitskaart in spoed aangevraagd, dan komen de pin- en pukcode toe bij de gemeente. Je wordt telefonisch of via email verwittigd zodra de identiteitskaart en de codes zijn toegekomen.
Heb je na 3 weken nog steeds geen witte enveloppe met pin- en pukcode ontvangen of ben je de codes kwijt vooraleer je de
nieuwe identiteitskaart hebt opgehaald? Vraag dan eerst nieuwe pin- en pukcodes aan. (/nieuwe-pin-en-pukcode-aanvragen)

Maak een afspraak (https://afspraken.laakdal.be/internetafspraken/product=23)

 Contactinformatie
Burgerzaken (/burgerzaken)
Gemeentehuis
Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
burgerzaken@laakdal.be (mailto:burgerzaken@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00

Alle informatie (/burgerzaken)
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ONTHAAL
Markt 19, 2430 Laakdal
T 013 67 01 10, info@laakdal.be
BE0216.769.066
Privacyverklaring (/privacyverklaring)
●

●

Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)

privacy@laakdal.be (mailto:privacy@laakdal.be)

