
Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

941

Aanvraag Nadeelcompensatie

1    Aanvrager

Toelichting op dit formulier
Conform de Algemene nadeelcompensatieverordening gemeente  
Leeuwarden, wordt een aanvraag om nadeelcompensatie ingediend bij 
het college van burgemeester en wethouders met gebruikmaking van 
het onderhavige formulier. 

Let op: voor het behandelen van een aanvraag is een drempelbedrag 
van € 300 verschuldigd. Nadat het aanvraagformulier bij het college 
is binnengekomen, stuurt het college u een ontvangstbevestiging met 
daarin nadere informatie omtrent de procedure en de manier waarop u 
het drempelbedrag kunt betalen.

Naam en voorletters

Adres

Postcode    Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

IBAN        t.n.v.

Naam en voorletters

Adres

Postcode    Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Aanduiding van het schadeveroorzakende besluit en/of handeling

0 Nadeelcompensatie in natura

0 Nadeelcompensatie in geld

2    Gegevens van de onderneming en/of pand waarop de aanvraag betrekking heeft

3    Ondergetekende verzoekt in aanmerking te komen voor

4    Motivering van uw aanvraag

Het is belangrijk dat u in het onderstaande de directe samenhang aangeeft tussen het geleden nadeel en het rechtmatige besluit of handeling, welke schade tot gevolg heeft die u in vergelijking 
met andere tot eenzelfde groep behorende personen onevenredig zwaar treft. Wij verzoeken u ook aan te geven wat u gedaan heeft om nadelige gevolgen te beperken en/of te voorkomen.

vervolg volgende bladzijde



      Datum en ondertekening

Handtekening aanvrager

U kunt het ingevulde formulier met eventuele bijlagen opsturen naar:
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
t.a.v. JVZ, team Bezwaren
Postbus 21000
8900 JA  LEEUWARDEN

U kunt bijlagen toevoegen om de aanvraag te verduidelijken. U dient in ieder geval de volgende bijlage(n) toe te voegen:

0 Jaarrekeningen over de laatste 3 volle boekjaren voorafgaand aan de periode waarover nadeelcompensatie wordt gevraagd 

0 Jaarrekening over het boekjaar waarin schade is geleden 

0 Omzetoverzichten per week of, indien niet aanwezig, per maand, over bovengenoemde boekjaren en het lopende boekjaar

0 Zo mogelijk een resultatenrekening over het lopende boekjaar 

0 Kopie machtigingsverklaring (alleen van toepassing als u gemachtigd bent om de aanvraag in te dienen) 

Handtekening gemachtigde

Plaats Datum

Omschrijving van het nadeel waarop de aanvraag betrekking heeft

Uw motivering

Eventueel aanvullen op een bijlage

Bijlagen
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