
Meldingsformulier overlast

1. Uw gegevens

Naam   de heer      mevrouw

Straat: Huisnummer:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon thuis: Telefoon werk:

Telefoon mobiel: E-mail adres:

2. Wie zorgt voor de overlast?

  Buren      Bedrijf      Anders, namelijk:  

Naam overlastveroorzaker   de heer      mevrouw

Straat: Huisnummer:

Postcode: Woonplaats:

3. Waar heeft u last van?

  Geluidsoverlast   

  Burenruzie  

  Vervuiling woning  

  Vervuiling algemene ruimtes binnen complex  

  Vervuiling algemene buitenruimtes die bij het complex horen 

  Huisdieren  

  Onrechtmatige bewoning

  Drugs / alcoholverslaving

  Drugshandel

  Anders, namelijk:

4. Sinds wanneer vindt de overlast plaats?

Overlast sinds (datum): 



 

5. Hoe vaak komt de overlast voor?

  Dagelijks      Enige malen per week      Minder dan 1 maal per week     Anders, namelijk:  

6. Heeft u zelf al contact opgenomen nav de overlast?

  JA, ik heb zelf al contact opgenomen.   

Wat is het resultaat:  

  NEE, ik heb nog geen contact opgenomen.   

WVH verwacht van u dat u eerst zelf contact opneemt met degene van wie u last heeft.

Om welke reden is dit nog niet gebeurd?  

  

7. Heeft u de overlast al eerder bij WVH gemeld?

  NEE, ik heb de overlast nog niet eerder gemeld.   JA, ik heb de overlast al eerder telefonisch gemeld.

0p (datum): Bij contactpersoon:

Zo ja, wat is er toen met uw klacht gedaan?

8. Heeft u de overlast bij andere instanties gemeld?

  NEE, ik heb de overlast nergens gemeld.   JA, ik heb de overlast bij de politie gemeld.

  JA, bij een andere instantie, namelijk bij:

Wat heeft deze instantie met uw melding gedaan?

  

9. Heeft u vraag 8 met JA beantwoord, mag WVH dan gegevens bij deze instantie opvragen?

  JA, dat mag.   NEE, dat mag niet.

10. Hoe kunnen wij u bereiken? 

Graag contact opnemen per*:      Brief     Telefoon      E-mail     Geen voorkeur 

Wij verzoeken u dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen en op te sturen naar:

WVH  |  Planciushof 75  |  3151 GC  Hoek van Holland  
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