
Formulier voor een Who-verzoek 

Uw gegevens 

Naam 

Adres

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres

Details Who-verzoek 

Ik wil graag de volgende informatie om te hergebruiken:

Wat wilt u hierover weten of welke documenten wilt u graag ontvangen? 
Omschrijf zo precies mogelijk waarover u informatie wilt ontvangen. U kunt als bijlage eventueel 
aanvullende informatie toesturen.



De ontvangst van informatie 

Hoe kunnen wij contact met u opnemen als wij vragen hebben over uw Who-verzoek? 

Telefonisch

 Via de mail

Hoe wilt u de informatie bekijken of ontvangen? 

Via de mail  

Anders, namelijk:

Ondertekening 

Datum 

Plaats

Handtekening 

Inleveren formulier 

Stuur dit formulier op per post of geef het af bij de receptie van het gemeentehuis 

Postadres  
Gemeente Geertruidenberg 
Postbus 10.001  
4940 GA Raamsdonksveer  

Bezoekadres 
Gemeente Geertruidenberg 
Vrijheidstraat 2 
4941 DX Raamsdonksveer 

Het besluit ontvangt u per post. 
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Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Formulier voor Who-verzoek_Toegankelijk.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		

		Bedrijf: 

		




[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Uit de controle blijkt dat het document mogelijk niet volledig toegankelijk is.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0
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