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Persoonsgegevens
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Straat en huisnummer

Verklaart ermee in te stemmen dat de hieronder vermelde persoon zijn/haar woonadres bij hem/haar vestigt
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Ondergetekende verklaart tevens:
• bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en ermee bekend te zijn dat hij/zij verplicht is ervoor
te zorgen dat de stukken, die bestemd zijn voor de persoon die op het woonadres wordt ingeschreven, die
persoon bereiken;
• hij/zij verplicht is om op verzoek van het gemeentebestuur, des verlangende in persoon, ter zake van het
woonadres de inlichtingen te geven en de geschriften over te leggen, die noodzakelijk zijn voor de bijhouding
van de basisregistratie.

Plaats
Datum
Handtekening*

* Kopie legitimatiebewijs overleggen
Toestemming verwerking persoonsgegevens (Wet WBP, artikel 8, lid a.)
Tijdens het invullen van dit aanvraagformulier heeft u diverse persoonsgegevens verstrekt. Wij verzamelen deze
gegevens uitsluitend om uw aanvraag te kunnen verwerken. Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen indien wij over de gevraagde gegevens beschikken. Indien u besluit niet akkoord te gaan met het verwerken
van uw persoonsgegevens, kan dit wellicht betekenen dat wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen.
Uw gegevens worden dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. De gemeente Waterland zal uw gegevens
zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden niet
langer bewaard dan noodzakelijk en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal de gemeente Waterland uw persoonsgegevens niet verwerken. Dat
betekent dat de gemeente Waterland geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor
hebt gegeven.
Ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door de gemeente Waterland als hiervoor bedoeld.
Ik ga akkoord
(handtekening)

Ik ga niet akkoord
(handtekening)

U kunt het formulier digitaal invullen en e-mailen naar gemeente@waterland.nl of uitprinten en handmatig invullen
en per post versturen naar: Gemeente Waterland, Afdeling Publiekszaken, Postbus

1000, 1140

BA Monnickendam.
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