Macchtigingg
U kunt als
a particulier of namens ee
en organisatie
e iemand ande
ers (een gema
achtigde)
inschake
elen om de aa
anvraag voor te bereiden, in te dienen en
n eventueel de verdere
correspo
ondentie te vo
oeren. In dat geval moet u die persoon e
eerst machtige
en. Gebruik
daarvoo
or dit formulie r.

1 Soorrt aanvrag
ger
1.

Wordt de a
aanvraag
ingediend namens een
organisatie
e of namens een
e
particulier?
?

Parrticulier > Ga n
naar vraag 2.1.
Org
ganisatie > Ga
a naar vraag 2.2.
2

/ organisatie
2 Gegevens eig
genaar / huurder
h
2.1
1

Vul de geg
gevens van de
e
eigenaar o
of huurder in.

BSN
Achterrnaam aanvra
ager

M

V

M

V

Voorle
etter(s)
Postco
ode en huisnu mmer
Telefoonnummer
E-mailadres
2
2.2

Vul de geg
gevens van de
e
organisatiie in.

KvK-nummer
Naam organisatie
Contac
ctpersoon
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres

3 Gege
evens ge machtigd
de
3.1
1

Vul de geg
gevens van de
e
gemachtig
gde in.

KvK-nummer of BS N
Naam gemachtigde
Functie
Postco
ode en huisnu mmer
Telefoonnummer
E-mailadres

4 Scha
ade adress
4.1
1

Op welk a
adres is er
schade?
Is er een aanvraag
schadeverrgoeding
ingediend
d? Vermeld da
an
het zaakn
nummer.

Adres
Postco
ode en plaats
Land
Zaaknummer

2 van 2

5 Machtiging
5.1

Voeg deze machtiging als
bijlage toe bij uw
aanvraag.
Of stuur het ondertekende
formulier naar:
Tijdelijke Commissie
Mijnbouwschade Groningen
Antwoordnummer 3061
8000 WB Zwolle

- Ik ben bevoegd om deze machtiging te ondertekenen.
- Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
- Hierbij machtig ik bovengenoemde gemachtigde voor:
het indienen van de aanvraag
het uitvoeren van alle gerelateerde (rechts)handelingen in verband met de aanvraag
tot en met de afhandeling van de aanvraag
het uitvoeren van alle (rechts)handelingen in verband met een eventueel te voeren
bezwaar- en /of beroepsprocedure
Naam
Datum
Handtekening
eigenaar / huurder

