AANVRAAGFORMULIER GEZONDHEIDSVERKLARING

Dit formulier en de machtiging graag volledig invullen en met een kopie van uw identiteitsbewijs inleveren bij of
sturen naar:
Gemeente Steenwijkerland
bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
postadres: Postbus 162, 8330 AD Steenwijk

AANVRAGER
Voorna(a)m(en)

Tussenvoegsel

Achternaam

Straatnaam
Huisnummer

Huisletter

Huisletter toevoeging

Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Er zijn vier verschillende gezondheidsverklaringen. Hieronder kunt u aangeven welke u nodig heeft

☐

een gezondheidsverklaring zonder geneeskundig verslag
- als u de leeftijd van 75 jaar nog niet heeft bereikt, maar wel een medische achtergrond heeft;
- als uw rijbewijs ingevorderd is geweest;
- als u uw buitenlandse rijbewijs gaat omwisselen.

☐

een gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag
- als u 75 jaar of ouder bent.

☐

een gezondheidsverklaring voor groot rijbewijs
-

☐

als u een vrachtwagenrijbewijs of busrijbewijs wilt verlengen.

een gezondheidsverklaring voor trekkerrijbewijs
-

als u nog geen autorijbewijs heeft en u uw trekkercertificaat wilt omwisselen.

Toelichting

DENKT U ER AAN OM DE MACHTIGING IN TE VULLEN EN EEN KOPIE VAN UW LEGITIMATIEBEWIJS
(RIJBEWIJS OF GELDIG REISDOCUMENT) BIJ TE VOEGEN
Ondertekening

(plaats)

13022018

(datum)

(handtekening)

EENMALIGE MACHTIGING TOT INCASSO

Deze machtiging hoort bij het aanvraagformulier gezondheidsverklaring.
Lever de ingevulde en ondertekende machtiging tegelijk met het aanvraagformulier in..
Ondergetekende
Voorna(a)m(en)

Tussenvoegsel

Achternaam

Straatnaam
Huisnummer

Huisletter

Huisletter toevoeging

Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Burgerservicenummer
stemt er mee in en machtigt hierbij:
de gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE STEENWIJK
om van IBAN nummer

Bank Identificatie [BIC]*

een bedrag van € 39,30 aan leges te incasseren als u een gezondheidsverklaring aanvraagt

*Woont u in het buitenland en heeft u geen Nederlands IBAN-nummer? Vul dan ook de BIC-code van uw bank in.

Aldus ingevuld en ondertekend,
(plaats)

(datum)

(handtekening)

Gegevens ten behoeve van de financiële administratie (niet door aanvrager in te vullen).
2.000.00.54
Grootboeknummer
Omschrijving welke op betreffende
grootboeknummer moet worden vermeld

13022018

Automatische incasso aanvraagformulier gezondheidsverklaring

