Postadres:
Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk
T 14 0174
E info@gemeentewestland.nl

AANVRAAG
ONTTREKKINGSVERGUNNING

GEMEENTE WESTLAND

Artikel 5:1 e.v. van de Huisvestingsverordening Westland 2019
Een onttrekkingsvergunning 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 1
a.

naam en voorletters

b.

straat en huisnummer

c.

postcode en plaats

d.

telefoon (overdag)

e.

e-mailadres

2

2. Gegevens van de eigenaar3
a.

naam en voorletters

b.

straat en huisnummer

c.

postcode en plaats

d.

telefoon (overdag)

e.

e-mailadres

4

3. Gegevens over de huidige situatie
a.

straatnaam en huisnummer

b.

postcode en plaats

c.

huur- of koopprijs

d.

aantal kamers

€
gebruiksoppervlakte

m2

4. Gegevens over de beoogde situatie
a.

gronden voor aanvraag

sloop
(gedeeltelijke) onttrekking aan de bestemming tot bewoning.
samenvoeging (zie vraag 2)
omzetting van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

b.

bestemming van het gebouw

woning,

kamers

bedrijfsruimte
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anders, namelijk,

1
2
3
4

Tenzij bij deze aanvraag anders is aangegeven tevens degene op wiens naam de vergunning verleend wordt.
Het gevraagde adres is het correspondentieadres van de aanvrager/gemachtigde.
Alleen invullen indien deze niet tevens de aanvrager is.
Het gevraagde adres is het correspondentieadres van de eigenaar.
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5. Gegevens bij voorgenomen samenvoeging
a.

verwachte huur- of koopprijs:

5

€

b. naam toekomstige bewoner(s):





c.

omvang van het huishouden van de toekomstige bewoner:

personen.

6. Bijlagen behorend bij deze aanvraag


de bouwtekening en de bouwergunning



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;



als de aanvraag een samenvoeging betreft, dan moet tevens worden bijgevoegd het meest recente afschrift van de hypothecaire geldlening met betrekking tot de woning waar de aanvrager thans woont.



bij huurwoningen dienen kopie-huurovereenkomsten van de aanvrager worden bijgevoegd.



een Bibob-toetsAndere 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
eigena(a)r(es)
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handtekening
aanvrager

5

Indien niet van toepassing, verder bij vraag 6.
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