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Let op ! 

Eén formulier per schoolgebouw.  

 

                

  Algemeen   

  ingangsdatum basisgegevens eerste opgaaf of wijziging  

    

  datum vastlegging (in te vullen door gemeente)           

                            

                       

  1 Bestuursgegevens   

 naam  

         

  postadres  

         

  postcode plaats  

               

  contactpersoon  

         

  telefoonnummer                   

                          

  email                   

                          

Algemeen 

 Dit formulier is bestemd voor opgaaf 

eerste gebruik en het doorgeven 

van mutaties betreffende 

onderwijshuisvesting. 

 

Bij opgaaf eerste gebruik het gehele 

formulier invullen, bij wijzigingen alleen 

de te wijzigen gegevens vermelden.  

 

 

  bestuursnummer  

                      

                                             

                                             

               2 Instelling/instituut   

 schoolnaam brinnummer  

                           

               adres / postcode / plaats  
                      

               denominatie onderwijssoort  

                     

               locatie betreft  

                hoofdvestiging       nevenvestiging       dislocatie  

               bouwaard             

                 permanent              tijdelijk  

               bouwjaar          bruto vloeroppervlak (m2)      bij gebouwen dat in verschillende jaren is gebouwd 

               
                 - bouwjaar deel 1 ______ ______ m2    

                      - bouwjaar deel 2 ______ ______ m2   

                      - bouwjaar deel 3 ______ ______ m2   

               feitelijk aantal groepen inrichting (olp meubilair)      

                                   

               en/of      

               feitelijk aantal m2 inrichting (olp meubilair)      

                                   

 

Stuur dit formulier naar:  

Gemeente Purmerend 

T.a.v. afd. Maatschappelijke Ontwikkeling/Team 

Planontwikkeling 

Postbus15 

1440 AA Purmerend 
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               3 Melding medegebruik / verhuur  

               is er sprake van medegebruik / verhuur        

                nee      ja, vul de bijlage in               
 
 

              
4 Melding buitengebruikstelling 

               locatie   

                      

               datum buitengebruikstelling  

                      

 
                                             

               5 Toelichting   

   

   

Indien wenselijk kunt u hier een korte 

toelichting geven op de gewenste 

mutatie.    

                

                

               

      

 

                

                

                

                 

                                             

                                             

               6 Ondertekening  

               namens bevoegd gezag   

               datum  plaats  

                

               naam voorzitter naam secretaris  

               

               handtekening handtekening  
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                Bijlage medegebruik en verhuur                    

                   

               Voor iedere medegebruiker / huurder de gevraagde gegevens invullen    

              naam medegebruiker / huurder 1       
                                           

               aard gebruik aantal m2 in medegebruik/verhuur    

                                   

               tijdstip gebruik (van-tot tijdstip en dag)    periode gebruik (start- en einddatum)    

                                   

               is er een contract met de medegebruiker/huurder               

                Ja, kopie van het contract meesturen             

                Nee, er wordt geen vergoeding betaald             

                Nee, er wordt een vergoeding betaald zijnde €              

              naam medegebruiker / huurder 2     
                              

               aard gebruik       aantal m2 in medegebruik/verhuur     

                                     

               tijdstip gebruik (van-tot tijdstip per dag)   periode gebruik (start- en einddatum)   

                                     

               is er een contract met de medegebruiker/huurder      

                Ja, kopie van het contract meesturen      

                Nee, er wordt geen vergoeding betaald      

                Nee, er wordt een vergoeding betaald zijnde  €           

              naam medegebruiker / huurder 3     
                              

               aard gebruik       aantal m2 in medegebruik/verhuur     

                                         

               tijdstip gebruik (van-tot tijdstip per dag)  periode gebruik (start- en einddatum)   

                                         

               is er een contract met de medegebruiker/huurder            

                Ja, kopie van het contract meesturen            

                Nee, er wordt geen vergoeding betaald            

                Nee, er wordt een vergoeding betaald zijnde €              

               naam medegebruiker / huurder 4          

                              

               aard gebruik aantal m2 in medegebruik/verhuur     

                                   

               tijdstip gebruik (van-tot tijdstip per dag) periode gebruik (start- en einddatum)  

                                   

               is er een contract met de medegebruiker/huurder          

                Ja, kopie van het contract meesturen          

                Nee, er wordt geen vergoeding betaald           

                Nee, er wordt een vergoeding betaald zijnde      €             
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