Postadres:
Gemeente Wijdemeren
T.a.v. Burgemeester en Wethouders
Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

Aanvraagformulier vergunning collecte/inzameling
Inzameling van geld/goederen of aanbieden intekenlijst voor organisaties die niet zijn
aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenverwerving en niet in de gemeente Wijdemeren
gevestigd zijn.
Gegevens organisator/aanvrager (particulier of rechtspersoon)
BSN-nummer of KvK-nummer van
de aanvrager:
Naam aanvrager indien
rechtspersoon:
Naam gemachtigde aanvrager of
naam aanvrager indien natuurlijke
persoon:
Correspondentieadres aanvrager
(straat en huis- of postbusnummer:
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres aanvrager:
Telefoonnummer aanvrager
overdag:
Gegevens collecte/inzameling
Datum/data collecteren/inzamelen:
Kijk op het collecterooster van het
CBF voor collectevrije perioden
(www.cbf.nl)
Doel van de collecte/inzameling:

Heeft u een toestemming van de
organisatie waarvoor u werft of
inzamelt?
Voeg een kopie bij van de
toestemming.

Nee

Ja

Nee

Toestemming van de organisatie
waarvoor geworven of
ingezameld wordt.

Heeft u een verklaring van geen
bezwaar van het CBF?
Voeg een kopie bij van de verklaring. Verklaring van geen bezwaar van
het CBF
Kijk bij keurmerken/ aanvragen
verklaringen van geen bezwaar
(www.cbf.nl)
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Gaat het om een collecte,
inzameling of donateurwerving?

Ja Nee
Collecte
Inzameling
Werving

Gegevens over locatie, tijdstip en aantal collectanten
Waar wenst u de collecte of
inzameling te houden?
Wat zijn de begin- en eindtijden van
de collecte of inzameling?
Kernen of gebied noemen
Met hoeveel personen wordt er
gecollecteerd?
Informatie
 Dit formulier is pas compleet, als het volledig is ingevuld en voorzien is van de benodigde
bijlagen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) van de
aanvrager. Is uw aanvraag niet compleet, dan wordt deze niet in behandeling genomen.
 Wanneer u het verzoek namens een rechtspersoon (bedrijf, organisatie, stichting,
vereniging, etc.) doet dan moet u er rekening mee houden dat u verzocht kan worden aan
te tonen dat u bevoegd bent de aanvraag te doen. Bij de tenaamstelling s.v.p. de exacte
en volledige naam van de rechtspersoon invullen.
 Wanneer u een verklaring van geen bezwaar van het CBF heeft, dient u een kopie
daarvan bij de aanvraag te voegen.
 Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden géén legeskosten in rekening
gebracht.
Opmerkingen

Naar waarheid ingevuld
Datum:
Handtekening:
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