
 

 
 

Aanvraag tijdelijke bewoning recreatiewoning 
 
 
Dit formulier kunt u gebruiken indien u tijdelijk in een recreatieverblijf wilt gaan wonen en 
meent in aanmerking te komen voor een tijdelijke persoonsgebonden gedoogbeschikking. 
De gemeente kan alleen tot een beoordeling van uw aanvraag komen als deze aanvraag 
volledig is ingevuld en voorzien is van de verplichte bijlagen. Indien de aanvraag niet volledig 
is, kan deze niet in behandeling worden genomen. Voor het indienen van deze aanvraag 
bent u leges verschuldigd. Op onze website http://www.hofvantwente.nl/wonen/verhuizing-
doorgeven/tijdelijke-bewoning-recreatiewoning.html vindt u verdere informatie. 
 
 
Gegevens aanvrager 
 
 Naam en voorletter(s) hoofdbewoner  : ……………………………………............................. 

o Geboortedatum      
………………………………………........ 

o Burgerservicenummer 
……………………………………………. 

 
o Naam en voorletter(s) evt. medebewoner(s) : 1. …………………………………………….... 

  2. ………………………………………………. 
  3. ………………………………………………. 
  4. …………………………………………….... 
 

o Geboortedatum evt. medebewoner(s)  : 1. …………………………………………….... 
  2. …………………………………………….… 
  3. …………………………………………….... 
  4. …………………………………………….… 
 

o Wat is uw relatie met uw medebewoner(s)? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

o Telefoonnummer waarop u bent te bereiken……………………………………………………….. 

 
 
Gegevens met betrekking tot het recreatieverblijf 
 

o Waar bevindt zich het recreatieverblijf? 
Adres: ………………………………………………………………………………………………..….. 
Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………. 
Indien van toepassing adres recreatieterrein/camping en standplaats: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 
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o Bent u eigenaar/huurder van het recreatieverblijf? Ja/nee 
Indien nee: wat is uw relatie van de eigenaar/huurder van het recreatieverblijf? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Waarom en voor hoelang bent u genoodzaakt tijdelijk in een recreatieverblijf te gaan wonen? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….….  
…………………………………………………………………………………………………………………. …. 
………………………………………………………………………………………………………………… ….. 

 
 
Toestemmingsverklaring recreatieondernemer 

 
Hierbij verklaart de heer/mevrouw ……………………………………………………… 
Recreatieondernemer van……………………………………………………………….. 
Toestemming te verlenen aan…………………………………………………………... 
Om tijdelijk recreatiewoning nummer………………………….………….te bewonen 
 
Handtekening……………………………………………….datum……………………… 

 
 
Mee te zenden bijlagen 
 

o Kopie paspoort/identiteitsbewijs hoofdbewoner en evt. medebewoner(s) 
o Bewijsvoering dat bewoning tijdelijk is (huurovereenkomst recreatieondernemer) 
 
 

Toelichting 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ondertekening  
 
Ondergetekende verklaart als hoofdbewoner dit aanvraagformulier volledig en naar waarheid te 
hebben ingevuld en het op dit aanvraagformulier aangegeven recreatieverblijf permanent te bewonen. 
Ondergetekende wenst om deze reden in aanmerking te komen voor een Persoonsgebonden 
Gedoogbeschikking.  
 
 
Handtekening…………………………………………………………….Datum………………………………... 
 
 
Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: 
 

info@hofvantwente.nl  
 
Gemeente Hof van Twente 
Postbus 54  
7470 AB  GOOR 
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