gemeente T i e l
Achterweg 2, 4001 MV Tiel
Postbus 6325, 4000 HH Tiel
Telefoon: (0344) 63 71 11
E-mail: gemeente@tiel.nl
Internet: www.tiel.nl

In te vullen door de gemeente
Nummer
Datum ontvangst

BSN:

DSP: 462

LEEGSTANDVERGUNNING AANVRAAGFORMULIER

1. Persoonsgegevens aanvrager
* BSN Nummer
* Achternaam 									q Man q Vrouw
* Voorvoegsels
* Voorletters
* Adres
* Postcode
* Woonplaats
* Telefoon

Werk

Privé

E-mail

2. Deze leegstandvergunning wordt aangevraagd voor de navolgende woning
* Straat
* Postcode
* Woonplaats

* 3. Verzoek op grond van artikel 15, lid 1 van de leegstandswet, vergunning tot tijdelijk verhuur van leegstaande
q A. woonruimte in een gebouw dat blijkens zijn constructie dan wel inrichting bestemd is voor doeleinden van groepsgewijze huisvesting, van verzorging of verpleging, van logiesverschaffing, van administratie of van onderwijs of voor een samenstel van twee of meer van deze doeleinden;
q B. woonruimte in een voor verkoop bestemde woning, welke
q nimmer bewoond is geweest, hetzij
q gedurende een tijdvlak van ten minste twaalf maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop die wo		 ning laatstelijk geheel is komen leeg te staan of, indien die woning in haar geheel binnen een 		
		 tijdvlak van twaalf maanden voorafgaand aan dat tijdstip voor bewoning gereed is gekomen, ge-		
		 durende het overblijvende gedeelte van het laatstgenoemde tijdvlak, onafgebroken geheel of groten		 deels door de eigenaar als eigenaar bewoond is geweest, hetzij
q gedurende een tijdvlak van tien jaar voorafgaand aan het tijdstip waarop de vergunning is aange-		
		 vraagd, niet langer dan gedurende een al dan niet aaneengesloten tijdvlak van drie jaren geheel of
		 grotendeels als woonruimte verhuurd is geweest
q C. woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning, welke ten tijde van het aanvragen van de ver
		 gunning bestemd is voor afbraak of voor vernieuwbouw;		
q D. woonruimte in een voor de verkoop bestemde huurwoning.

Datum:

4 Indien het woonruimte betreft in een voor de verkoop bestemde woning (3B):
Doet u deze aanvraag als natuurlijke persoon: 				

q Ja q Neen

Zo ja, heeft u ten aanzien van andere woonruimten in voor de verkoop bestemde woningen een nog geldende vergunning op grond van de Leegstandwet?			

q Ja q Neen

Zo ja, voor hoeveel andere woonruimten in voor de verkoop bestemde woningen heeft u een nog geldende vergunning op grond van de Leegstandwet? 			

(aantal)

(kopie van nog geldende vergunning(en) voor woonruimte in voor de verkoop bestemde woning bijvoegen)

5. Gegevens toekomstige huurders
Achternaam 										q Man q Vrouw
Voorvoegsels
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

Werk

Privé

E-mail
Totaal aantal personen dat in de
woonruimte zal worden gehuisvest

6 Omschrijving van de te verhuren woonruimte

Aantal te verhuren woonvertrekken:			

7. Gegevens woonruimte
Is er al eerder voor deze woonruimte

q Ja q Nee

een vergunning voor tijdelijke
verhuur op basis van de Leegstandwet verleend:
Zo ja, wat was de einddatum van
die vergunning
(inclusief de verlengingen)?

(dd/mm/jjjj)

slaapvertrekken:

8. Reden van aanvraag

9. Handtekening aanvrager
Aanvrager verklaart dit formulier zonder enig voorbehoud en naar waarheid te hebben in gevuld.
* Datum
* Plaats
* Handtekening

10. Terugsturen
U kunt dit formulier terugsturen naar:
Gemeente Tiel
t.a.v. Omgevingsloket
Postbus 6325
4000 HH Tiel
Voor inlichtingen over dit formulier kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket of mailen naar
omgevingsloket@tiel.nl.
telefoon (0344) 63 71 67
Tip: maak een kopie van het ingevulde en getekende formulier voor uw eigen administratiearchief.

Leges
Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag worden leges berekend

