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WAT HULP NODIG?
Het doe-het-zelf-loket
In het administratief centrum worden twee 
computers ter beschikking gesteld waar je zelf 
je attest kan aanvragen of een aanvraag kan 
invullen. De onthaalmedewerkers helpen je 
graag verder. Zij bezorgen je op vertoon van je 
identiteitskaart de print van je attest.
 
Buurtcomputer helpt je graag!
Heb je wat moeite om je weg te vinden in de 
digitale wereld? Heb je geen kaartlezer voor je 
eID of bankkaart? Geen computer of internet?
Geen enkel probleem! Kom langs bij de 
sympathieke vrijwilligers van Buurtcomputer die 
jou graag en gratis stap per stap helpen:

-   elke maandag en donderdag van 9 tot 12 uur 
in het Huis van de Sociale Economie

-   elke maandag van 14 tot 15.30 uur in de 
bibliotheek

WAT GEBEURT ER 
MET MIJN GEGEVENS?
De persoonsgegevens die je 
invult, worden enkel gebruikt 
bij het verwerken van de 
aanvragen in het digitaal loket.
Deze informatie wordt door het 
gemeentebestuur voor geen 
enkel ander doeleinde gebruikt 
en de informatie wordt niet ter 
beschikking gesteld aan derde 
partijen.

MEER INFO:
www.denderleeuw.be/privacy

VRAGEN?

Tel. 053 640 640
webmaster@denderleeuw.be



HOEZO DIGITAAL LOKET?
Via het digitaal loket kan je heel wat akten, 
attesten, vergunningen of andere documenten 
online aanvragen. Je kan er ook inschrijven 
voor tal van activiteiten, een parkeerverbod 
aanvragen, inschrijven op de nieuwsbrief, 
allerhande problemen melden, vakantietoezicht 
aanvragen bij de politie,…
 

DE GROTE VOORDELEN?
 Altijd en overal beschikbaar: 24/7
 Snelle tot onmiddellijke aflevertijd
 (afhankelijk van het gevraagde product)
 Heel eenvoudig gebruiksgemak
 Veilig aanmelden
 Rechtsgeldige documenten online en na print

Weer wat tijd gewonnen!

-   Je hoeft geen verlof op te offeren voor je 
administratie bij de gemeente.

-   Je moet niet naar het gemeentehuis gaan.
-   En dus moet je ook niet aanschuiven aan het 

loket.

HOE GEBRUIK IK HET DIGITAAL LOKET?
Eenvoudig!

1.  Surf naar www.denderleeuw.be/digitaalloket
 en maak je keuze!
2. Vul alle velden in en stuur je aanvraag door.
3. Het digitaal loket doet de rest.

VEILIG AANMELDEN

 Via de gratis app Itsme

 Superhandig is de app Itsme. Met Itsme, jouw 
digitale ID, kan je veilig inloggen, gegevens 
delen of tekenen met jouw smartphone. Weg 
met die waslijst aan wachtwoorden en gebrui-
kersnamen, want met Itsme laat je makkelijk 
weten wie je bent en log je overal veilig in. 1 
app en 1 code die je kan gebruiken bij heel wat 
steden en gemeenten, banken, verzekerings-
maatschappijen, ziekenfondsen, Tax-on-web, 
My pension, Doccle, Kind & Gezin… De lijst blijft 
nog elke dag uitbreiden.

Praktisch: volg de stappen op
www.itsme.be/get-started

Via je identiteitskaart

 Als je aanmeldt via je eID, heb je enkel 
een kaartlezer en je PIN-code nodig. 
In 1-2-3 aangemeld!

Meer info:
 www.eid.belgium.be/nl

 Geen eID of app?
 Geen probleem. Afhankelijk van je aanvraag, 

kan je ook aanmelden via digitale sleutels 
(tokens) of een beveiligingscode. En bij 
sommige webformulieren kan je ook manueel 
aanmelden. Je moet dan gewoon enkele 
extra velden invullen. Een medewerker zal je 
aanvraag dan zo snel mogelijk verifiëren.
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