
 

 

Aanvraagformulier voor een huisvestingsvergunning in het kader van: 
- Artikel 8 van de Huisvestingswet 2014 

- Artikel 5 Huisvestingsverordening Vlieland 2020-2024  

 

Dit aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend, voorzien van de in de toelichting vermelde stukken 

opsturen naar info@vlieland.nl, inleveren aan de balie van het gemeentehuis of toezenden aan: gemeente 

Vlieland, Dorpsstraat 127, 8899 AE Vlieland. Het aanvragen van deze vergunning houdt geen toezegging in dat 

de vergunning ook wordt verleend.  

 

1. Gegevens van de aanvrager                            

 

Naam aanvrager   : 

Straatnaam en huisnummer    : 

Postcode en woonplaats  : 

Telefoonnummer   : 

E-mailadres     : 

 

2. Gegevens van de meeverhuizende(n) (indien van toepassing)                        

 

Na(a)m(en) meeverhuizende(n)  : 

Huidig adres 

Straatnaam en huisnummer    : 

Postcode en woonplaats  : 

Telefoonnummer    : 

E-mailadres     : 

   

3. Gegevens van de woonruimte waarvoor de vergunning wordt gevraagd 

 

Straatnaam en huisnummer  : 

Postcode en woonplaats  : 

Beoogde datum van het betrekken van de woonruimte: 

 

[ ]   Koopprijs van de woning   € 

Of  

[ ]   Huurprijs (kaal) van de woning €                     per maand. 

 

Bent u de hoofdbewoner:          ja / nee 

Zo nee, wie is de hoofdbewoner? 

Naam     :  

Huidig adres 

Straatnaam en huisnummer    : 

Postcode en woonplaats  : 

 

4. Economisch-maatschappelijke binding     

 

Heeft u een economisch-maatschappelijke binding met de gemeente Vlieland? Economisch-maatschappelijke 

binding houdt in dat u voor het voorzien in uw bestaan afhankelijk bent van het duurzaam verrichten van arbeid 

binnen de gemeente Vlieland. 

 

Ja / nee 

 

Graag ontvangen we een kopie van uw arbeidscontract. 

 

Indien u een zelfstandige bent, dient u aan te tonen dat uw bedrijf staat ingeschreven en daadwerkelijk is 

gevestigd in de gemeente Vlieland. Daarnaast moeten de zelfstandigen aan tonen dat het voor hen noodzakelijk 

is om zich vanwege dat bedrijf (bedrijfsvoering) op het eiland te vestigen.  
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5. Vruchteloze aanbieding 

 

Heeft een vruchteloze aanbieding van de woning plaatsgevonden als bedoeld in artikel 10 van de 

Huisvestingsverordening Vlieland 2020-2024? 

 

Ja / nee / n.v.t. 

 

Zo ja, dan dienen de volgende stukken bij de aanvraag te worden gevoegd: 

- afschriften van de geplaatste advertenties; 

- datum van de publicatie van deze advertenties; 

- een taxatierapport of andere officiële documentatie waaruit blijkt dat de woning voor een realistische prijs 

is aangeboden. 

 

 

6. Hardheidsclausule 

 

Wordt een beroep gedaan op de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 21 van de Huisvestingsverordening 

Vlieland 2020-2024? 

 

Ja / nee 

 

Zo ja, dien dan een nadere motivatie als aparte bijlage in.  

 

 

7. Verklaring en ondertekening  

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

 

Datum en plaats  : 

 

Handtekening aanvrager : 

 

 

 

 

 


