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Aanvraag nieuwe pin/puk-code
Online aanvragen (https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/)

Ken je de pin- en/of pukcode van je identiteitskaart of verblijfskaart niet meer? Je kan nieuwe codes online aanvragen of via de dienst
burgerzaken.

Voorwaarden
 Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Hechtel-Eksel.
 Als er een adreswijziging lopende is, zal je de nieuwe codes moeten aanvragen in de gemeente waar je op dat ogenblik nog
officieel bent ingeschreven.

Procedure
Je hebt twee mogelijkheden:
 Heb je de pukcode nog wel in je bezit, dan laat je je pincode resetten aan het snelloket en hoef je geen nieuwe code aan te
vragen.
 Ben je jouw pin- én pukcode kwijt, dan vraag je nieuwe codes aan bij de dienst burgerzaken aan het snelloket of online
(https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/). De nieuwe pukcode wordt altijd naar het
gemeentehuis verstuurd. Na ongeveer 2 weken verwittigt de dienst burgerzaken je via een brief en kan je de nieuwe code komen
resetten. De dienst zal je elektronische kaart resetten of deblokkeren.
Let op! Wanneer je je nieuwe codes 3 maanden na aanvraag niet hebt afgehaald, worden ze vernietigd.

Gemeente en OCMW werken voortaan op afspraak. Zo kunnen we de social distancing en hygiënemaatregelen
garanderen en gaan we samen veilig vooruit. Plan je bezoek online of telefonisch wanneer dat voor jou het
Meebrengen
beste past.

Lees

 Je identiteitskaart of verblijfskaart;

de (als
parkeerplaatsen
Je pukcode
je die nog hebt).bij In den Brand, Kamertstraat, zijn zeer beperkt. Gelieve te parkeren op volgende
Opgelet,

parkings:
- Parking Pijnven, Kiefhoekstraat 16, 3940 Hechtel-Eksel (nabij fietsknooppunt 272)
Bedrag
- Parking De Schans, Schansplein, 3940 Hechtel-Eksel (fietsknooppunt 515)
- Parking De Hoef, Lupinestraat, 3940 Hechtel-Eksel (fietsknooppunt 516)
Het aanvragen van een nieuwe pin- en/of pukcode is gratis.
- Parking Sporthal, Dennenstraat 8, 3940 Hechtel-Eksel (tss. knooppunt 256 en 257)



 Contactinformatie
Bevolking (/diensten/bevolking-burgerlijke-stand)
Gemeentehuis
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

 011 73 01 43
 bevolking@hechtel-eksel.be (mailto:bevolking@hechtel-eksel.be)
Openingsuren

Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen open van 13:30 tot 17:00
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