Melden burenoverlast
Als u dit formulier invult dan gebruikt Woonzorg Nederland het als dossiervorming bij
overlast. Deze dossiervorming is vereist voor het starten van een rechtszaak. Onvolledig
ingevulde formulieren kan Woonzorg Nederland niet behandelen. Het is wel mogelijk om
de overlast anoniem te melden. U hoeft uw naam dan niet op het formulier in te vullen.

Uw eigen gegevens
Wilt u de melding liever anoniem doen?
Dan hoeft u onderstaand niet in te vullen.
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres:

Gegevens overlastveroorzaker(s)
Vult u deze gegevens zo volledig mogelijk in.
Naam:

Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
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Straat en huisnummer:

Invullen formulier Melden burenoverlast
Heeft u niet genoeg ruimte op dit formulier om alles in te vullen? Gebruikt u dan een apart vel
papier. Maakt u in dat geval een duidelijke verwijzing bij welke vraag het antwoord hoort.

Omschrijving klacht
Omschrijf hieronder nauwkeurig welke overlast daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en wanneer.
Datum:

-

20

Tijdstip:

Soort overlast:

Gegevens andere betrokkenen
Zijn er buren of andere betrokkenen die dezelfde klachten hebben als u? Hieronder kunt u de
gegevens vermelden (namen, adressen, telefoonnummers).

Acties die al in gang zijn gezet door u of uw buren
Hieronder kun u aangeven welke acties in gang zijn gezet en de reactie van de overlastgever.

1. Heeft u een gesprek gehad met de overlastveroorzaker(s)?
 Nee, want:
 Ja, op datum:

-

20

Tijdstip:

1.1 Op welke manier heeft u contact gezocht met de overlastveroorzaker(s)?

1.2 Met wie was het gesprek?

1.3 Hoe verliep het gesprek?

1.4 Zijn er afspraken gemaakt? Zo ja, welke?

1.5 Worden de afspraken nagekomen?
 Ja
 Nee
 Niet alles, want:

1.6 Wilt u hier nog iets aan toevoegen?

2. Heeft u de politie ingeschakeld?
 Nee, want:
 Ja, ik heb de politie gewaarschuwd op datum:

-

20

Heeft u aangifte gedaan? Voegt u dan een kopie van het proces verbaal toe.
2.1 Wat heeft de politie gedaan aan acties?

3. Heeft u andere instanties ingeschakeld?
 Nee
 Ja, op datum:

-

20

Tijdstip:

Instantie:
Contactpersoon:
Contactgegevens:
3.1 Deze instantie heeft de volgende acties ondernomen:

(voegt u eventueel kopieën van correspondentie en dergelijke toe)

Ondertekening/anonimiteit
Deze melding wordt vertrouwelijk behandeld.
Uw naam wordt niet doorgegeven aan de veroorzaker van de overlast.
Als u liever anoniem wilt blijven, dan hoeft u het gedeelte hieronder niet in te vullen
Ondergetekende heeft dit formulier naar waarheid ingevuld:

Handtekening:

Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de bewonersconsulent.
U kunt het formulier ook sturen naar Woonzorg Nederland.

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH Amstelveen
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Plaats ondertekening:					 Datum:

