Aanvraag

Collectevergunning
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
• Vraag
	
de vergunning minimaal 8 weken voor de start van de
collecte of inzameling.
	 uw instelling aangesloten bij het Centraal Bureau
• Is
Fondsenwerving (CBF)? Of doet u een inzameling in besloten
kring? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen.
• Dit
	 zijn de belangrijkste voorwaarden voor het krijgen van een
Collectevergunning:
–U
 maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn
–U
 kunt tijdens het collecteren of inzamelen een afschrift van de
vergunning en een geldig identiteitsbewijs tonen
 mag niet op zondag collecteren of inzamelen
–U
 e vergunning is maximaal 1 week geldig
–D
–U
 geeft aan de gemeente door hoeveel euro de collecte heeft
opgebracht.
• Het aanvragen van een collectevergunning is gratis.
Kijk voor meer informatie, kosten en alle voorwaarden op
www.zandvoort.nl
1 Uw gegevens
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail
(Bij particuliere aanvrager)
Burgerservicenummer (BSN)
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Vertegenwoordigt de aanvrager een vereniging of stichting? Vul dan hieronder de gegevens van de vereniging
of stichting in.
Naam vereniging/stichting
Adres/postbus
Postcode en plaats
Inschrijfnummer KvK
Telefoonnummer
E-mail

2 Gegevens collecte
Waar gaat u collecteren? 		 Geef de locatie, wijk of straatnamen op.

Startdatum collecte
			 Begintijd		

Eindtijd

Einddatum collecte
			 Begintijd		

Eindtijd

3 Ondertekening
			 Ik verklaar dat ik alle gegevens juist, volledig en naar waarheid heb
ingevuld.
Plaats
Datum
Handtekening
B E WA A R

PRINT

U moet het formulier eerst opslaan op uw eigen computer.
Daarna kunt u het per beveiligde mail verzenden.
Mail het ingevulde en ondertekende formulier samen met de
gevraagde documenten naar info@zandvoort.nl
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Of stuur het per post naar:
Gemeente Zandvoort
Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving
Postbus 2
2040 AA Zandvoort
U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.
Heeft u vragen?
Bel naar telefoonnummer 14 023, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30
uur. Of stuur een e-mail naar info@zandvoort.nl
Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke taken
goed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
De gemeente Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer
dan nodig is. Gemeente Haarlem voert sinds 2018 ook de taken voor
gemeente Zandvoort uit.
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