
 

 

 
     

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

               

   

   

   

   

   

               

  

  

   

  

  

  
  

   

    

Aanvraagformulier sloopvoucher  

Contactgegevens 
Als u de aanvraag voor uzelf doet, vul dan uw gegevens in onder ‘Gegevens aanvrager’. 
Doet u de aanvraag als gemachtigde, vul dan ook uw gegevens in onder ‘Contactpersoon’. 

Gegevens aanvrager:   
Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Contactpersoon: 

Voorletter(s): 

Achternaam: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

U wilt bij voorkeur benaderd worden via: E-mail   telefoon (aanvinken wat u wenst beide mogelijk) 

Contactpersoon   

Aanhef: 

Voorletter(s): 

Achternaam: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

U wilt bij voorkeur benaderd worden via: E-mail   telefoon (aanvinken wat u wenst beide mogelijk) 

Gegevens slooplocatie  

Kadastrale gegevens 

Adres slooplocatie: 

Gemeente: 

Sectie: 

Nummer: 

Hoeveel  panden  zijn er op  het  erf  aanwezig?:   

Per pand onderstaande gegevens invullen. Zorg er daarbij voor dat de nummering overeen komt 
met de nummering op de bij te voegen situatietekening: 

Gegevens bebouwing  pand  nummer:   

• Huidig gebruik:

• Oppervlakte bebouwing in m²:



   

   

   

   

     

 

  

    

  

 

 

 • Sloop of behouden:

• Welke oppervlakte wilt u behouden (m²):

• Welke oppervlakte wilt u slopen (m²):

Gegevens bebouwing pand nummer: 

• Oppervlakte bebouwing in m²:

• Sloop of behouden:

• Welke oppervlakte wilt u behouden (m²):

• Welke oppervlakte wilt u slopen (m²):

Gegevens bebouwing pand nummer: 

 

• Huidig gebruik:

• Oppervlakte bebouwing in m²:

• Sloop of behouden:

• Welke oppervlakte wilt u behouden (m²):

• Welke oppervlakte wilt u slopen (m²):

Gegevens bebouwing pand nummer: 

 

• Huidig gebruik:

• Oppervlakte bebouwing in m²:

• Sloop of behouden:

• Welke oppervlakte wilt u behouden (m²):

• Welke oppervlakte wilt u slopen (m²):

 

 

  

 

 

 

 

Gegevens bebouwing pand nummer: 
• Huidig gebruik: 

• Oppervlakte bebouwing in m²: 

• Sloop of behouden: 

• Welke oppervlakte wilt u behouden (m²): 

• Welke oppervlakte wilt u slopen (m²): 

Situatietekening 
Voeg als bijlage een plattegrondtekening toe waarop de te slopen bebouwing met 

bijbehorende nummering staat aangegeven. 

Openbare sloopbank 

Uw voucher (inclusief uw gegevens) kan worden opgenomen in het openbare gemeentelijke 
register, dat kan worden ingezien door mensen die actief op zoek zijn naar ‘sloopmeters’. 
Hieronder kunt u aangeven of u dit wel of niet wilt. 

Ja 

Nee 
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