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Voorwaarden
Inwoner van Hechtel-Eksel
Terug naar boven

Procedure
De bevolkingsdienst kan handtekeningen wettig verklaren op officiële documenten, volmachten,
ouderlijke toelating van minderjarigen, enzovoort. Hiervoor dien je je persoonlijk aan te bieden.
Een handtekening op een document, bestemd voor het buitenland, wordt gewettigd door de
burgemeester. Het is dus belangrijk dat je de bestemming van het document te kennen geeft.
Terug naar boven

Wat meebrengen
Voor het wettig verklaren van een handtekening breng je het originele document en de
identiteitskaart van de persoon die ondertekend heeft mee. Een kopie van handtekening kan niet
gewettigd worden.

Het best komt de persoon, die de handtekening zal zetten, persoonlijk langs.
Terug naar boven

Bedrag
Gratis
Terug naar boven
Delen
PDF
Afdrukken
RSS

Contact
Bevolking
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 01 43
EContacteer ons

Openingsuren
Vandaag open
van 09u00 tot 12u00

Openingsuren Gemeentehuis

Contact
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

T011 73 40 37
Einfo@hechtel-eksel.be
Einfo@ocmwhechtel-eksel.be
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