Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

(0341) 359 611

Melding tijdelijke woning recreatieverblijf
Met dit formulier meldt u uw tijdelijke woning recreatieverblijf. U kunt onder de volgende voorwaarden in aanmerking komen
voor tijdelijk verblijf in een recreatiewoning:
-

De eigenaar heeft een vergunning om het recreatieverblijf voor bewoning te verhuren.

-

De gemeente achteraf kan controleren of de verstrekte inlichtingen volledig en juist zijn.

-

U bewoont het verblijf niet langer dan 1 jaar.

-

De regeling is bedoeld voor inwoners van Putten. De afgelopen 10 jaar bent u minimaal 6 jaar in de Basis Registratie
Personen (BRP) van de gemeente Putten ingeschreven geweest. Of u bent de laatste 2 jaar onafgebroken
ingeschreven geweest in de BRP van de gemeente Putten.

-

U bent starter, ‘in-between-houses’ of zoekt een tijdelijk verblijf vanwege privéomstandigheden zoals schulden,
scheiding en gezondheidsredenen.

-

U staat ingeschreven als woningzoekende op www.hurennoordveluwe.nl, tenzij u kunt aantonen dat u binnen een jaar
een woning kan betrekken.

-

U geeft uw verhuizing door via www.putten.nl/verhuizen of bij de afdeling Burgerzaken.

Uw gegevens
Voorletters

: …………..……. Voornamen : …………………………………………………………….

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : …………………………………………………………….

Straatnaam

: ……………………………………………………………………………………………...…

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : …………………………………………………………….

Postcode

: …………..……. Woonplaats : …………………………………………………………….

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………………………
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………………………

Gegevens woning recreatieverblijf
Straatnaam

: ………………………………………………………………………………………….……..

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : …………………………………………………………….

Postcode

: …………..……. Woonplaats : …………………………………………………………….

Periode bewoning
Startdatum bewoning

: …………………...............................................................................................

Einddatum bewoning

: ……………………………………………………………………………………….

Gegevens over uw situatie
Is het recreatieverblijf vergund voor tijdelijke bewoning?
 Ja, de eigenaar heeft vergunning om het verblijf voor bewoning te verhuren
 Nee, de eigenaar heeft geen vergunning om het verblijf voor bewoning te verhuren
 Weet ik niet

Wat is de samenstelling van uw huishouden?
 Alleenstaand
 Partner en/of kinderen
Waarom is de tijdelijke bewoning noodzakelijk?
 Ik ben starter
 Ik ben ‘in-between-houses’, dus heb ter overbrugging tijdelijke woonruimte nodig
 Privéomstandigheden (bijvoorbeeld scheiding, schulden, gezondheidsredenen)
 Geen van bovenstaande
Wat is uw maatschappelijke binding met Putten?
 Ik ben de afgelopen 10 jaar, gedurende 6 jaar ingeschreven geweest op een adres in Putten
 Ik ben de afgelopen 2 jaar onafgebroken ingeschreven geweest op een adres in Putten
 Ik weet zeker dat ik binnen een jaar een reguliere woning in Putten heb
 Geen van bovenstaande
Staat u ingeschreven als woningzoekende?
 Ja, ik ben als woningzoekende ingeschreven op www.wonennoordveluwe.nl
 Nee, want ik ben ‘in-between-houses’
 Geen van bovenstaande
Heeft u nog opmerkingen/aanvullingen?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Ondertekening
Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u dat u dit formulier eerlijk en naar waarheid heeft
ingevuld en dat u op de hoogte bent van de beleidsregels tijdelijke bewoning recreatieverblijven.

Datum en plaats

: ………………………………………………………………………………..

Handtekening

: ………………………………………………………………………………..

