
 Publiekshal  ▪  Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030  ▪  zeist@zeist.nl 
 Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl  ▪  www.twitter.com/gemeentezeist 
 
 
 
Gemeente Zeist 

Austerlitz  ▪  Bosch en Duin  ▪  Den Dolder  ▪  Huis ter Heide  ▪  Zeist 

 
AANVRAAG VERHUURVERGUNNING OPKOOPBESCHERMING 
 
1. Uw gegevens 
 
Achternaam  : ________________________________________________________________ 

Adres   : ________________________________________________________________ 

Postcode   : ________________________________________________________________ 

Woonplaats   : ________________________________________________________________ 

Telefoonnummer : ________________________  E-mail : ________________________________ 

 
2. Verhuurgegevens 
 
Bent u eigenaar van de woning? O Ja 

     O Nee, mijn bedrijf is eigenaar van de woning 

     O Nee (let op: u kunt dan geen ontheffing aanvragen) 

 
U wilt: O de woning laten gebruiken door familieleden (ga door naar vraag 3) 

 O woonruimte verhuren voor maximaal 12 maanden (ga door naar vraag 4) 

O woonruimte verhuren dat onderdeel is van winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte (ga door naar vraag 

5) 

 
3. Familieleden 
 
Wie gaat de woning gebruiken? O mijn partner, wij zijn getrouwd 

    O mijn partner, wij hebben een geregistreerd partnerschap 

  O mijn, partner wij hebben een samenlevingscontract (toevoegen bijlagen) 

O mijn ouder(s), adoptieouder(s), schoonouder(s) 

    O mijn kind(eren), adoptiekind(eren), stiefkind(eren) 

  O mijn schoondochter(s), schoonzo(o)n(en) 

O mijn broer(s), zus(sen), stiefbroer(s), stiefzus(sen) 

    O mijn kleinkind(eren) 

  O mijn grootouder(s) 

O mijn zwager(s), schoonzus(sen) 

O ex-partner (u bent gescheiden of heeft een ontbonden geregistreerd 

partnerschap) 

   

Woont uw familielid al in Nederland (ingezetene)? O Ja  

       O Nee (toevoegen bijlagen) 



Austerlitz  ▪  Bosch en Duin  ▪  Den Dolder  ▪  Huis ter Heide  ▪  Zeist 
 

Gegevens familielid - familieleden 
 

Achternaam   Voorletters Huidig adres   BSN 

____________________ __________ ______________________ _______________  

____________________ __________ ______________________ _______________  

____________________ __________ ______________________ _______________  

____________________ __________ ______________________ _______________  

____________________ __________ ______________________ _______________  

 

Ga door naar vraag 6 - bijlagen 

 
4. Verhuren voor maximaal 12 maanden 
 
Woont uw langer dan 1 jaar op het adres en staat u daar ingeschreven?   

O Ja 

O Nee, dan kunt u geen ontheffing aanvragen. 
 

Heeft u de woning al eerder verhuurd?   O Ja 

O Nee 
 
Omschrijf duidelijk waarom het nodig is om de woning tijdelijk te verhuren: 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Ga door naar vraag 7 - ondertekening 

 

5. Woonruimte verhuren dat onderdeel is van winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte (bijlage toevoegen) 
Waaraan is de woonruimte kadastraal verbonden?  O winkelruimte 

        O kantoorruimte 

        O bedrijfsruimte 

6. Bijlagen (alleen indien nodig) 
 Kopie samenlevingscontract 

 Kopie rechtsgeldig document dat de familierelatie aantoont 

 Kopie inschrijving kamer van koophandel 

 

7. Ondertekening 
 
Plaats   : ________________  Handtekening:  

Datum   : ________________ 


