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versienummer formulier

17.11.2020

Overeenkomst voor het uitvoeren 
van een vooronderzoek

Hierbij verzoekt ondergetekende, om door de gemeente Heerlen een vooronderzoek 
conform de NEN 5725 te laten uitvoeren op het adres/kadastraal perceel:

(een duidelijke situatietekening is toegevoegd).
 
Het vooronderzoek wordt uitgevoerd in verband met (s.v.p. aankruisen):
 een aankoop/verkoop
 bouwplan
 BSB
 nulsituatie
 Wet milieubeheer
 bestemmingswijziging

Wij wijzen u er op dat voor dit onderzoek legeskosten in rekening worden gebracht.

N.B. Bij dit vooronderzoek moet een terreininspectie uitgevoerd worden. De 
opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er geen hoge en/of dichte begroeiing op
het terrein staat zodat een goede terreininspectie mogelijk is. Indien het voor ons
om voorgenoemde reden niet mogelijk is om de terreininspectie uit te voeren zullen
toch de volledige kosten in rekening worden gebracht.

1 Gegevens aanvrager
Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Emailadres

> lees verder
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2 Gegevens bedrijf
KvK nummer

Handelsnaam 

Vestigingsnummer

Eigen kenmerk/BTW nummer

Adres           

Postcode en plaats 

Naam contactpersoon         

Telefoonnummer                     

Faxnummer       

Emailadres                         

Bij het ontbreken van het KvK-nummer (indien aanvrager organisatie of onderneming is), worden 
legeskosten bij de aanvrager persoonlijk in rekening gebracht.

3 Ondertekening aanvrager

Plaats   Datum

Handtekening
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De actuele kosten en voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op www.heerlen.nl/producten-en-diensten.
De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw overeenkomst voor het uitvoeren van een vooronder-
zoek.


