
 
  

Aanvraagformulier Collectevergunning  

Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het inzamelen van geld en goederen voor een goed 

doel. Stuur het ingevuld, en samen met alle benodigde documenten, naar: Gemeente Alblasserdam, t.a.v. 

afdeling Publiekszaken, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Het formulier kan ook afgegeven worden bij de 

Publieksbalie: Cortgene 2, 2951 ED Alblasserdam.  

  

1. GEGEVENS INSTELLING  

(vul de naam in van de contactpersoon en de gegevens van de collecterende instelling)  

Naam instelling:    …………………………………………………………………………  

Naam:       ………………………………………………………...□ man  □ vrouw  

Straat en huisnummer:   ………………………………………………………………………….  

Postcode en plaats:    ………………………………………………………………………….  

KvK-nummer:     ………………………………………………………………………….  

Telefoonnummer:    ………………………………………………………………………….  

Emailadres:      ………………………………………………………………………….  

  

 

  

2. GEGEVENS GEMACHTIGDE  

U kunt iemand machtigen om dit formulier in te vullen. Geef aan of er sprake is van een gemachtigde 

en zo ja, vul dan de gegevens in. De correspondentie over deze aanvraag gaan dan naar het adres van 

de gemachtigde.  

  

Is er iemand gemachtigd om dit formulier in te vullen?  

□ Ja (vul verder in)  

□ Nee (ga naar vraag 3)  

  

Naam:          ……………………………………………….□ man   □ vrouw  

Naam bedrijf of instelling gemachtigde:…………………………………………………..…………… 

Straat en huisnummer:              .………………………………………………………..………  

Postcode en plaats:      …………………………………………………………………  

KvK-nummer.:        …………………………………………………………………  

Telefoonnummer:      …………………………………………………………………  

E-mailadres:        …………………………………………………………………  



 

3. GEGEVENS COLLECTE/INZAMELING  

Om wat voor soort inzameling gaat het?  

□
 geld  

□
 werving van donateurs met machtigingen  

□
 inzameling geld via eenmalige machtigingen  

□
 goederen (zoals kleding), 

namelijk……………………………………………………………..............................................  

□
 handtekeningen op een intekenlijst  

□
 anders, namelijk……….………………………………………………………………………….  

  

Wat is het doel van de collecte/inzameling? (geef een korte omschrijving)  

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

  

Hoeveel collectanten gaan er inzamelen?  

................................................................................................................................................... personen   

 

4. PLAATS EN PERIODE  

(Geef aan waar, wanneer en hoe u wilt gaan collecteren)  

  

Locatie:  ……………………………………………………………  

Hoe wilt u gaan collecteren/inzamelen?  □ huis-aan-huis  

□ anders, namelijk…………………...……………………..  

Datum inzameling:    □ op………………………………………………………...  

  □ van ……………………. t/m ……………..……………  

  

5. CONTACTPERSOON TIJDENS DE COLLECTE  

  

Is de contactpersoon tijdens de collecte iemand anders dan u heeft ingevuld dan bij vraag 2?  

□ Ja (vul verder in)  

□ Nee (ga naar vraag 6)  

  

Naam:          ……………………………………………….□ man   □ vrouw  

Naam bedrijf of instelling     …………………………………………………..…………….  



Straat en huisnummer:     …………………………………………………………………  

Postcode en plaats:      …………………………………………………………………  

KvK-nummer.:    …………………………………………………………………  

Telefoonnummer (06-nummer)   …………………………………………………………………  

E-mailadres:        …………………………………………………………………  

  

6. ONDERTEKENING  

Naam ondertekenaar:     …………………………..……...………………………….  

Datum:         ………………………………….………………………….  

Plaats         ………………….……………...………………………….  

  

Handtekening:       ……………………………………………………………  


