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Gelieve u naam en voornaam zoals vermeld op de identiteitskaart in te vullen: 

Naam: 

Voornaam:  

 

Nieuwe voornaam/roepnaam (indien van toepassing):  

Geboortedatum: 

Straat + huisnummer/bus:  

Postcode: 

Plaatsnaam:  

Provincie: 

Email (voor contactname): 

 

Indien u het genderpasje wenst toegestuurd te krijgen per post, gelieve dan zeker uw volledige adres hierboven 

in te vullen, en hier aan te kruisen op welke naam u het pasje wenst te ontvangen: 

o Officiële voornaam (zoals vermeld op de identiteitskaart) 

o Nieuwe voornaam/roepnaam 

 

Datum:         Handtekening: 

 

 

Registratienummer (Hoef je zelf niet in te vullen, want in te vullen door ons):  

  

Gelieve terug te bezorgen per post: Transgender Infopunt, UZ Gent, Labo hormonologie, C. Heymanslaan 10,  
9000 Gent of per mail te sturen aan: contact@transgenderinfo.be

Schriftelijke toelating voor het verwerken van persoonlijke gegevens

De door u verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor de 

aanvraag van het genderpasje. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen systeembeheer. Dit 

systeem is beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden noch 

op onze website of sociale media. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens en het recht om deze

door ons te laten verwijderen. Heeft u vragen omtrent ons privacy beleid? Neem dan onze disclaimer door of/en

neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Na voldoende geïnformeerd te zijn verleen ik, ondergetekende, uitdrukkelijk de toestemming aan het

Transgender Infopunt om binnen het kader van de aanvraag voor een genderpasje, mijn contactgegevens op te 

nemen in een interne databank, en wel met volgende gegevens:

mailto:contact@transgenderinfo.be
http://transgenderinfo.be/l/disclaimer/
http://transgenderinfo.be/l/disclaimer/
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