gemeente
MONTFOORT
Aanvraag vergunning voor wijziging samenstelling woonruimtevoorraad
U dient alle velden van dit formulier geheel in te vullen, tenzij anders vermeld. Een onvolledige
aanvraag kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
Aankruisen welke vergunning aangevraagd wordt:
 Onttrekking, waarbij het gaat om:
o Gehele onttrekking (de woonfunctie komt geheel te vervallen) of
o Gedeeltelijke onttrekking (een deel van de woonfunctie blijft behouden)
 Samenvoeging (van meerdere woningen tot één woning)
 Omzetting (van zelfstandige in onzelfstandige eenheden, bijv. etages of kamerverhuur)
(artikel 30 lid 1 Huisvestingswet)

1. Aanvrager
Aanvrager (naam vergunninghouder)
Naam
: dhr./mw.
Voorletters
:
Adres
:
Postcode/Woonplaats :
Telefoon
:
Fax
:
E-mail
:
U bent (svp omcirkelen): Eigenaar/Huurder/Toekomstig eigenaar/Erfpachter/Overig, nl:

Gemachtigde (s.v.p. machtiging overleggen of door aanvrager en gemachtigde laten
ondertekenen)
Naam
:
Voorletters
:
Adres
:
Postcode/Woonplaats :
Telefoon
:
Fax
:
E-mail
:
U bent (svp omcirkelen): Notaris/Toekomstig eigenaar/Makelaar/Beheerder/Overig, nl.:

LET OP: de gemachtigde ontvangt alle brieven, behalve de brief waarin leges worden opgelegd en
de nota!

2. Gegevens huidige situatie
De aanvraag heft betrekking op:
Adres (-sen)
:
Huisnr(s)
:
Kadastraal bekend
Gemeente
:
Sectie
:
Nr(s)
:
aanvraagformulier samenvoeging-onttrekking-omzetting
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Omschrijving van het gebruik
Huidig gebruik
:
Toekomstig gebruik
:
Soort bedrijf
:

3. Gegevens over het gebouw
Objectieve huur- of koopprijs van de woning
Vloeroppervlakte totale woning
Aantal te onttrekken of om te zetten vierkante meters
Op welke woonlaag wordt woonruimte onttrokken/omgezet
Aantal kamers
Staat van onderhoud
Vinden er bouwvergunningplichtige werkzaamheden plaats

: €
:
:
:
:
:
:

4. Kamerverhuur (alleen verplicht bij aanvraag omzettingsvergunning)
Aantal verhuurbare kamers
:
Aantal huidige bewoners
:
Aantal toekomstige bewoners :

5. Bewoners (alleen verplicht bij aanvraag vergunning voor
samenvoeging)
Verwachte huur- of koopprijs
Naam toekomstige bewoners(s)
Omvang huishouden toekomstige bewoners

:
:
:

6. Compensatie
Op welke wijze wordt compensatie geboden voor de woonruimte die verloren gaat?
 Financieel (zie voor verschuldigde bedragen art. 3.1.5 van de huisvestingsverordening
Montfoort 2011)
 Reëel (Andere, nieuwe woonruimte, te realiseren elders in de gemeente Montfoort)
Als u kiest voor reële compensatie, geef dan hieronder aan op welke wijze deze zal worden
gerealiseerd. Of de wijze van compensatie als voldoende wordt geaccepteerd, is ter beoordeling
van het college van B & W.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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7. Bijlagen (in enkelvoud)
Aan het aanvraagformulier dient u de volgende bijlagen toe te voegen:
1. Een afschrift van het eigendomsbewijs (of van de voorlopige koopakte) indien de aanvraag
wordt ingediend door de eigenaar.
2. Schriftelijke toestemming van de verhuurder indien de aanvraag wordt ingediend door de
huurder.
3. Een (schetsmatige) plattegrond van de bestaande en gewenste situatie.
4. Een machtiging, indien sprake is van een gemachtigde.

8. Ondertekening
Aanvrager/gemachtigde :
Plaats
:
Datum
:

………………………………………..
handtekening

