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

AANVRAAG
VERGUNNING VOOR
TIJDELIJKE VERHUUR
GEMEENTE WESTLAND

Artikel 15 e.v. van de Leegstandwet
Een vergunning voor tijdelijke verhuur wordt verleend indien het bepaalde in de Leegstandwet zich daartegen niet verzet. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Ingevulde formulieren kunt u versturen naar of afgeven bij de
gemeente Westland.
Datum binnenkomst
Registratie- of dossiernummer

1. Gegevens van de aanvrager
naam en voorletters
burger service nummer
telefoon (overdag)
e-mailadres
De aanvrager verzoekt op grond van artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet, vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande
A.

woonruimte in een gebouw

B.

woonruimte in een voor verkoop bestemde woning, welke:
nimmer bewoond is geweest;
gedurende een tijdvak van ten minste 12 maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop de woning laatstelijk
geheel is komen leeg te staan, onafgebroken geheel of grotendeels door de eigenaar als eigenaar bewoond is
geweest, of;
indien die woning in haar geheel binnen een tijdvak van 12 maanden voorafgaand aan dat tijdstip voor bewoning
gereed is gekomen, gedurende het overblijvende gedeelte van het laatstgenoemde tijdvak onafgebroken geheel of
grotendeels door de eigenaar als eigenaar bewoond is geweest, of;
gedurende een tijdvak van 10 jaren voorafgaand aan het tijdstip waarop de vergunning is aangevraagd, niet langer
dan gedurende een al dan niet aaneengesloten tijdvak van 3 jaren geheel of grotendeels als woonruimte verhuurd
is geweest.

C.

woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning, welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is
voor afbraak of voor vernieuwbouw. Wanneer zal afbraak of vernieuwbouw plaatsvinden?
Datum: ____________________
Indien er sprake is van vernieuwbouw, is deze dan van ingrijpende aard:
ja

D.

nee

Woonruimte in een voor de verkoop bestemde huurwoning

2. Gegevens van de woonruimte waarop de aanvraag betrekking heeft
a. straat en huisnummer
b. postcode en plaats
div131-101111 ROVRED

c. Omschrijving van de te verhuren woonruimte

d. aantal te verhuren vertrekken

woonvertrekken
slaapvertrekken
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3. Toekomstige huurder(s)
a. naam en voorletters
b. straat en huisnummer
c. postcode en woonplaats
d. telefoon (overdag)
e. totaal aantal personen dat in de
woonruimte zal worden gehuisvest
f. voorgestelde huurprijs
g. huurperiode

personen
€

per maand
ingangsdatum
einddatum

4. Reden van de aanvraag

5. Opmerkingen/bijzonderheden

6. Staat de te verhuren woonruimte leeg?
ja
nee

7. Ondertekening
De eigenaar/beheerder verklaart hierbij dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
plaats
datum
handtekening aanvrager

div131-101111 ROVRED

8. Bijlagen behorende bij deze aanvraag
-

Een bewijs dat uw woning in de verkoop staat
Een schriftelijke volmacht van de eigenaar indien de aanvraag door derden wordt ingediend
Een verklaring van erfrecht (indien van toepassing)
Een puntenwaarderingsformulier (indien van toepassing)
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