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VERTALERSHUIS ANTWERPEN 

Aanvraagformulier 2021 

 
 

PRAKTISCH 

Je aanvraag moet ons ten minste 6 weken voor het begin van de verblijfsperiode bereiken. Om je aanvraag 
te beoordelen hebben we de volgende documenten nodig: 

⋅ dit ingevulde aanvraagformulier; 
⋅ als dit je eerste aanvraag is voor een verblijf in het Vertalershuis: je curriculum vitae en een lijst van je 

belangrijkste vertalingen; 
⋅ een kopie van je vertaalcontract; 
⋅ een gedetailleerde beschrijving van één of meerdere voorgestelde vertaalprojecten, je doelstellingen 

 en motivaties om in het Vertalershuis Antwerpen te verblijven; 
⋅ bijkomende informatie die nuttig kan zijn voor de beoordeling van je aanvraag (optioneel). 
 

1 PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam en voornaam 
 

Geboren op 
 

Te   

Nationaliteit 
 

Adres 
 

 
 

 
 

Telefoon 
 

GSM  

E-mail 
 

Website 
 

IBAN  
 

BIC  

Rekening op naam van 
 

 

2 VOORKEUR VERBLIJF 

Wil je deze aanvraag doen samen met een collega-vertaler uit het Nederlands? 

☐  Nee ☐  Ja, samen met 
 

Hoe lang wil je in het Vertalershuis  verblijven? 

☐  2 weken ☐  1 maand ☐  6 weken ☐  2 maanden 

 

3 VERBLIJFSPERIODE 

Ik wil graag (ten vroegste) aankomen op 
ies ee n item. 

of 
ies ee n item. 
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4 OPMERKINGEN 

Plaats en datum 

Naam van de aanvrager 

Stuur het ingevulde aanvraagformulier samen met alle bijlagen tijdig (ten minste 6 weken voor het begin 
van de verblijfsperiode) op naar: 

Literatuur Vlaanderen - Vertalershuis 
Generaal Van Merlenstraat 30 
2600 Antwerpen (Berchem) 
vertalershuis@literatuurvlaanderen.be  
03 270 31  61 

Als je met dit formulier een aanvraag voor een verblijf in het Vertalershuis indient, betekent dit dat je het 
reglement ‘Verblijf in het Vertalershuis 2021’ hebt gelezen en goedgekeurd.  

Literatuur Vlaanderen kan de gegevens van je subsidieaanvraag uitwisselen met andere subsidiërende 
instellingen, zoals Departement CJM van de Vlaamse Overheid. Literatuur Vlaanderen verbindt er zich toe 
om je persoonsgegevens volgens de geldende wetgeving rond gegevensbescherming te verwerken. We 
verwerken de gegevens die je ons bezorgt voor de behandeling van je subsidieaanvraag en voor de 
activiteiten van Literatuur Vlaanderen in het kader van de ondersteuning en promotie van Vlaamse 
literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek en voor de rapportering in het 
jaarverslag, op de website of in andere communicatie van Literatuur Vlaanderen worden persoonsgegevens 
verwerkt. Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door Literatuur Vlaanderen vind je 
steeds terug op https://www.literatuurvlaanderen.be/privacyverklaring. Door een aanvraag te doen bij 
Literatuur Vlaanderen geef je aan dat je onze privacyverklaring gelezen hebt en dat je ermee akkoord gaat. 

 De interne werking van Literatuur Vlaanderen, vroeger Vlaams Fonds voor de Letteren wordt geregeld door 
het oprichtingsdecreet van 30 maart 1999 (Belgisch Staatsblad 27 augustus 1999), het decreet van 30 april 
2004 houdende wijziging van het oprichtingsdecreet (Belgisch Staatsblad 29 juni 2004), het Huishoudelijk 
Reglement van maart 2016 en de specifieke reglementeringen per subsidievorm. Deze teksten zijn op 
verzoek verkrijgbaar bij Literatuur Vlaanderen of raadpleegbaar op www.literatuurvlaanderen.be.   
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