
Burgemeester en wethouders van Deventer  
Team Ondernemen en Vergunningen 
Postbus 5000  
7400 GC Deventer  

 
 
Aanvraag omzettingsvergunning kamerverhuur (regulier) 
 
1  Gegevens van de aanvrager  

1a  Naam en voorletters ……………………………………………………. □ man □ vrouw  

 
1b  Geboortedatum……………………………………………………….......................(dd-mm-jjjj) 
 
1c  bedrijf/organisatie …………………………………………………………………………………  
 KvK nummer………………………………………………………………………………………. 
 

1d  Bent u   □ eigenaar: → bijvoegen bewijs van eigendom 

□ huurder: →  bijvoegen eigendomsbewijs en adresgegevens eigenaar en 

bewijs van instemming eigenaar  

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

      →  bijvoegen eigendomsbewijs en adresgegevens eigenaar en 
bewijs van instemming eigenaar  

Contactgegevens  
 
1e  Burgerservicenummer(BSN)…………………………………………………………………………… 
 
1f  Straat en huisnummer …………………………………………………………………………………  
 
1g Postcode en plaats …………………………………………………………………………………  
 
1h Telefoonnummer …………………………………………………………………………………  
 
1i  Emailadres …………………………………………………………………………………  
 
2  Gegevens van de eventuele gemachtigde / contactpersoon  
 
→  bijvoegen bewijs van machtiging  
 
2a  Laat u de aanvraag voor de omzettingsvergunning door een gemachtigde / contactpersoon 

verzorgen?    

□ Nee, ga verder met vraag 3. □ Ja, ga verder met vraag 2b.  

 

2b  Naam en voorletters ……………………………………………………. □ man □ vrouw  

 
2c  bedrijf/organisatie …………………………………………………………………………………  
 
Contactgegevens  
 
2d  Straat en huisnummer …………………………………………………………………………………  
2e  Postcode en plaats …………………………………………………………………………………  
2f  Telefoon overdag …………………………………………………………………………………  
2g Emailadres …………………………………………………………………………………  



3  Aanduiding van het om te zetten pand  
 
Lokale aanduiding  
 
3a  Straat en huisnummer …………………………………………………………………………….…...  
3b  Postcode en plaats ….……………………………………………………………………………...  

 
Kadastrale aanduiding  

3c  Gemeente …………….., ………………..sectie ………….nummer …………………………………  
 
4  Gegevens over het gebruik van het pand  
 
4a  Aantal kamers ten behoeve van kamerverhuur …………  
4b  Indien meer dan twee te verhuren kamers:  

bent u in het bezit van een Gebruiksvergunning?  □ Ja   □ Nee  

4c  Bent u zelf woonachtig in het pand ?    □ Ja   □ Nee  

 
Huidige bewoning  
 
4d  Wordt het pand waarvoor de aanvraag wordt ingediend op dit moment bewoond?  

□ Nee  

□ Ja, door …………. personen → bijlage bewonersgegevens invullen  

 
5  Gegevens over de indeling van het pand  
 
→ Bijvoegen plattegrond van bestaande en eventueel gewijzigde situatie met (oppervlakte) maten  
 

5a □ appartement aantal kamers…….waarvan voor verhuur………………………………. 

5b  □ souterrain aantal kamers …….. waarvan voor verhuur …..………………………….  

5c  □ begane grond aantal kamers …….. waarvan voor verhuur …..………………………….  

5d  □ 1
e 

verdieping aantal kamers ……. waarvan voor verhuur …..………………………….  

5e  □ 2
e 

verdieping aantal kamers …….. waarvan voor verhuur …..………………………….  

5f  □ 3
e 

verdieping aantal kamers …….. waarvan voor verhuur …..………………………….  

5g  □ zolder aantal kamers …….. waarvan voor verhuur …..………………………  

5h  Is de hoofdingang op de begane grond?   □ Ja   □ Nee  

 
Hierbij verklaar ik dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid en ingevuld  

Aanvrager  
 
……………………………………………. …………………………………………………..  
Plaats en datum Handtekening  
Gemachtigde  
 
…………………………………………….. ……………………………………………………..  
Plaats en datum Handtekening  



Burgemeester en wethouders van Deventer  
Team Ondernemen en Vergunningen 
Postbus 5000  
7400 GC Deventer  
 

 
Bijlage huidige bewonersgegevens  
bij aanvraagformulier Omzettingsvergunning  
 

 
 
 
 

Naam    m/v    geboortedatum  datum aanvang  
kamerhuur  
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………  
2. ……………………………………………………………………………………………………………………  
3. ………………………………………………………………………………………………………………........  
4. ……………………………………………………………………………………………………………………  
5. ……………………………………………………………………………………………………………………  
6. ……………………………………………………………………………………………………………………  
7. ……………………………………………………………………………………………………………………  
8. ……………………………………………………………………………………………………………………  
9. ……………………………………………………………………………………………………………………  
10. …………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
 
 
 
Let op!  
Bij te voegen verhuurcontracten of betalingsgegevens van de huur 


