Заява домовласника
(Verhuurdersverklaring)

Контактні дані (Contactgegevens)
Gemeente Rotterdam
PO Box 70013 (Postbus 70013)
3000 KR Rotterdam
Телефон: 14 010 (місцева тарифікація дзвінків)
(Telefoon: 14 010 (lokaal tarief)
Конфіденційність (Persoonlijke gegevens)
Муніципалітет дбайливо обробляє в
аші дані. Ви можете прочитати більше про це на
Rotterdam.nl/privacy.
(De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens.
Meer leest u hierover op Rotterdam.nl/privacy.)
Більше про заяву домовласника:
www.rotterdam.nl/loket/verhuurdersverklaring.
(Meer over de verhuurdersverklaring
www.rotterdam.nl/loket/verhuurdersverklaring)

Вам потрібна допомога для подання заявки? 14010 (номер телефону
муніципалітету)
(Hulp nodig bij de aanvraag? 14 010 (telefoonnummer van de gemeente)

Персональні дані (Over dit formulier)
Цей формуляр можна (також) заповнити онлайн, зберегти його (копію) та
взяти роздруківку з собою до міської адміністрації. Відмічені зірочкою (*)
поля обов’язкові до заповнення.
(Dit formulier kunt u (ook) online invullen, tussendoor opslaan en digitaal versturen.)

Впишіть тут номер Вашої справи, якщо вона Вам відома
(Indien bekend, vul hier uw zaaknummer in)

ПРИМІТКА: (LET OP)
 Ц
 я форма має бути заповнена та підписана домовласником.Відмічені
(*) поля обов’язкові до заповнення.
 зірочкою

formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door de verhuurder.
 (Dit

met een * zijn verplicht om in te vullen.)
 Vakken

Власник дому (Woningverhuurder)
Ім’я: (Naam)

Адреса: (Adres) 	Номер будинку:
(Huisnummer)

Поштовий індекс: (Postcode)

Населений пункт: (Woonplaats)

Електронна адреса: (E-mailadres) 	Номер телефону:
(Telefoonnummer)
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Даним документом я підтверджую, що мені відома
декларація про переїзд:

(Verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de aangifte van verhuizing van)

Прізвище: (Achternaam)

Дата народження: (Geboortedatum)

Ім’я (імена) (повністю): (Voornaam/ Voornamen)

Нова адреса: (Nieuw Adres) 	Номер будинку:
(Huisnummer)

Поштовий індекс: (Postcode)

Населений пункт: (Woonplaats)

Заповніть, якщо переїжджає більше однієї особи
(Invullen als er meerdere personen verhuizen)

Ім’я: (Naam)

Дата народження: (Geboortedatum)

Підпис (Ondertekening)
	НЕМАЄ ЗАПЕРЕЧЕНЬ щодо реєстрації за вказаною адресою
(GEEN bezwaar tegen de inschrijving op het opgegeven adres)

	ЗАПЕРЕЧЕННЯ щодо реєстрації за вказаною адресою
(WEL bezwaar tegen de inschrijving op het opgegeven adres)
Підстави для заперечення (Reden van bezwaar)

Дата: (Datum)

Підпис домовласника: 		Печатка
(Handtekening verhuurder)		
домовласника (якщо це можливо)
			 (Stempel verhuurder (indien mogelijk))

аркуш 2/2

