Indienen bij de afdeling

Aanvraag

Publiekszaken
Cluster Vergunningen
Gemeente Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV VLISSINGEN

□
□
□

omzettingsvergunning
onttrekkingsvergunning
samenvoegingsvergunning
ontvangen

nummer

In een al afgedrukt formulier werkt u de antwoorden eventueel verder uit in bijlagen.
Als u vragen heeft, kunt u bellen met de afdeling VVH, telefoonnummer (0118) 487300.
1 Aanvrager
Gebruikersvorm

Eigenaar

Huurder

Vruchtgebruiker

Anders, namelijk

(Bedrijfs)naam

de heer

Contactpersoon

mevrouw

Straat en huisnummer
Postcode en plaats

Fax

Telefoonnummer
Emailadres

2 Locatie
Vul hier de gegevens van de locatie in, indien deze anders zijn dan het adres van de aanvrager
Adres
Postcode en plaats

3 Aanvraag
Beantwoord de vragen
Toestemming voor

Het samenvoegen tot een zelfstandige woning van meerdere woningen
Het omzetten van een zelfstandige woning tot een onzelfstandige woonruimte, kamer
Het onttrekken aan de bestemming
Kamers

Nuttig vloeroppervlak
samengevoegde woning

m2

Totaal nuttig vloeroppervlak

m2

Badkamer (s)

m2

m2

Badkamer (s)

m2

m2

Badkamer (s)

m2

m2
Keuken(s)
m2

Totaal nuttig vloeroppervlak
Aantal Kamers

Nuttig vloeroppervlak
omzetting

Keuken(s)

Totaal nuttig vloeroppervlak
Kamers

Nuttig vloeroppervlak
woning 1 voor onttrekking

m2

Keuken(s)
m2

Het verzoek tot
samenvoeging/
onttrekking/omzetting wordt
om de volgende reden(en)
ingediend
Zo nodig, aparte bijlage

Aanvraag

1

4 Vergunningen

Aanvraag heeft betrekking
op een bouwvergunning/
bouwaanvraag

Aanvraag heeft betrekking
op een sloopvergunning/
aanvraag sloop

Nee
Ja

Datum van afgifte

Kenmerk VVH

Aangevraagd

Datum van aanvraag

Kenmerk VVH

Ja

Datum van afgifte

Kenmerk VVH

Aangevraagd

Datum van aanvraag

Kenmerk VVH

Nee

5 Bijlagen
Let op! De bijlagen graag in viervoud aanleveren
Lees voor de vereisten van de bijlagen de toelichting
Bijlage

Kenmerk

Datum

Tekening
Tekening
Tekening

6 Gemachtigde
(Bedrijfs)naam

de heer

Contactpersoon

mevrouw

Straat en huisnummer
Postcode en plaats

Fax

Telefoonnummer
Emailadres

7 Ondertekening
Aanvrager
Gemachtigde

 Door aanvrager ondertekend machtigingsformulier bijvoegen

Plaats

Datum

Handtekening

Naam in blokletters

Toelichting bijlagen
Situatietekening
De tekening met daarop het bouwwerk waarvoor u de aanvraag indient en de omliggende bebouwing met huisnummering en straatbenaming
(schaal minimaal 1:1000)
Tekeningen

Bestaande en nieuwe toestand van plattegronden,

Bestaande en nieuwe toestand van de gevels en doorsnede met daarop de maatvoering, materiaalgegevens en kleuren (schaal:
minimaal 1:100)

Brandveiligheidsvoorzieningen

Aanvraag

2

