Toestemming

tot inschrijving op adres
Wat is belangrijk om te weten:
•	U bent hoofdbewoner of verhuurder en iemand wil zich
inschrijven op uw adres. Dit kan alleen met uw toestemming via
dit formulier. Zonder deze toestemming kunnen wij de aanvraag
niet in behandeling nemen.
• Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Dit hebben wij
nodig om uw handtekening te controleren.
•	Houdt u er rekening mee dat wij 2 werkdagen nodig hebben om
uw aanvraag te verwerken.
• Gaat het om een huurwoning van Woonstichting De Key?
Dan heeft de hoofdbewoner toestemming nodig om een
medebewoner te laten inschrijven op uw adres. Neem dit
formulier mee naar De Key voor een akkoord.   
* U kunt uw inschrijving via DigiD op onze website regelen of u
komt langs bij de centrale balie, Swaluëstraat 2, Zandvoort.

1 Gegevens hoofdbewoner of verhuurder
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

Ik geef de volgende persoon toestemming
2 Gegevens van de persoon die zich wil inschrijven
Voornaam
Achternaam
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3 Op welk adres wil deze persoon zich inschrijven?
Adres
Postcode
Plaats
Let op: geeft u als hoofdbewoner toestemming dat uw medebewoner uw adres gebruikt als postadres? Dan bent
u verplicht alle post voor deze medebewoner door te sturen of te bewaren.
Waarom wil deze persoon zich hier
inschrijven?

Woont daadwerkelijk op dit adres

			  Heeft op dit adres een briefadres om de volgende dwingende reden

4 Wat stuurt u mee?
• Kopie identiteitsbewijs van hoofdbewoner of verhuurder.
5 Ondertekening
Naam hoofdbewoner of verhuurder
Plaats
Datum
Handtekening
6 Toestemming De Key
Stempel voor akkoord:

De gemeente gebruikt de persoonsgegevens op dit formulier om u
van dienst te zijn en voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke
taken.
Meer informatie kunt u lezen op www.zandvoort.nl/privacy
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

Zandvoort/0319

2

