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Artikel 5:1 e.v. van de Huisvestingsverordening Westland 2019
Een omzettingsvergunning is alleen nodig voor de categorieën woonruimte die in hoofdstuk 5 in de Huisvestingsverordening
Westland 2019 zijn opgenomen. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Datum binnenkomst
Registratie- of dossiernummer
1. Gegevens van de aanvrager/gemachtigde
a.

naam en voorletters

b.

burgerservicenummer of KvK-nr.

c.

telefoon (overdag)

d.

e-mailadres

2. Gegevens van de eigenaar
a.

naam en voorletters

b.

burgerservicenummer

c.

telefoon (overdag)

d.

e-mailadres

3. Gegevens over het pand waarop de omzetting betrekking heeft
a.

straatnaam en huisnummer

b.

postcode en plaats

c.

WOZ-waarde

d.

type woning

4. Gegevens over de beoogde situatie
Aantal kamers
Hoeveel kamers zullen (afzonderlijk)
bewoond of verhuurd worden
Gebruiksoppervlakte van de woning
(oppervlakte van alle ruimten samen)
Aantal personen (inclusief uzelf als u ook
de woning woonachtig bent)
Aantal parkeerplaatsen
Gebruiksoppervlakte per bewoner
Beoogde verhuurder van de woonruimten
Beoogde beheerder van de woonruimten
5. Motivering van de aanvrager tot omzetting naar onzelfstandige woonruimten
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6. Bijlagen behorend bij deze aanvraag


de bouwtekening en eventueel de omgevingsvergunning/aanvraag melding brandveilig gebruik



als de aanvrager eigenaar is van de woning(en): een kopie van het eigendomsbewijs. Is de koopovereenkomst langer dan
een jaar geleden gesloten, dan moet tevens worden bijgevoegd een taxatierapport dat opgesteld is door een erkend taxateur en waaruit de verkoopwaarde van de woning(en) blijkt;



een Bibob-toets



een kadastrale kaart



Andere bijlage(n), namelijk:





Totaal aantal bijlagen:
7. Ondertekening
De ondergetekende, de aanvrager,
verklaart dat de op dit aanvraagformulier en de op de bijlagen
vermelde gegevens juist en naar
waarheid zijn ingevuld.

De ondergetekende, de eigena(a)r(es) van
het gebouw/de woonruimte, verklaart
hierbij dat hij/zij akkoord gaat met de
voorgestelde onttrekking/samenvoeging/omzetting.

datum

datum

plaats

plaats

handtekening
aanvrager

Handtekening
eigena(a)r(es)

