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Wanneer dit formulier invullen?  

Als u één of meerdere woningen wilt splitsen in appartementen. 

Hulp nodig bij het invullen van dit formulier? 

De medewerkers van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, helpen u graag! Bel: 14 010. 
 
Overige informatie 

· Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere gegevens op te vragen die nodig zijn om deze aanvraag te 

beoordelen.  

· Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, zal burgemeester en wethouders binnen 8 weken beslissen. Deze 

beslistermijn kan eenmalig worden verdaagd met 8 weken. 

· Voeg bij deze aanvraag: 

· de namen en adressen van de bewoners van het te splitsen gebouw;  

· een splitsingsplan dat voldoet aan de vereisten van artikel 109 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek 

(inschrijving notaris);  

· een taxatierapport van het gebouw en de tot afzonderlijke woonruimte bestemde gedeelten van het 

gebouw, opgemaakt door een beëdigd taxateur.  

In het taxatierapport moet een beschrijving en een beoordeling van de onderhoudstoestand van het 

gebouw worden vermeldt. 

  

1. Vul hier uw gegevens in 

Voornamen : ______________________________________________________________  

Tussenvoegsel  : ______________________________________________________________  

Achternaam  : ______________________________________________________________  

Burgerservicenummer : ______________________________________________________________  

Straatnaam en huisnummer : ______________________________________________________________   

Postcode : __________________________Woonplaats: ________________________  

Telefoonnummer* : ______________________________________________________________  
(*waar u overdag bereikbaar bent) 

E-mailadres : ______________________________________________________________  

Telefoonnummer* : ______________________________________________________________  
(*waar u overdag bereikbaar bent) 

E-mailadres : ______________________________________________________________  

 

2. Gegevens van de opdrachtgever (als deze niet de aanvrager is) 

Naam    : ______________________________________________________________  
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3. Machtiging 

Laat u de aanvraag voor de splitsingsvergunning door een gemachtigde verzorgen?     

 Ja, ga naar vraag 3.1  

 Nee, ga naar vraag 4 

 

3.1. Gegevens gemachtigde 

Naam organisatie : ______________________________________________________________  

Naam contactpersoon : ______________________________________________________________   

Straatnaam en huisnummer : ______________________________________________________________   

Postcode : __________________________Woonplaats: ________________________  

 

4. Gegevens van het pand dat wordt gesplitst 

Straatnaam en huisnummer : ______________________________________________________________   

Postcode : __________________________Woonplaats: ________________________  

  

Aantal appartementsrechten om te splitsen : _____________________________________________________  

Wat is de bestemming van de appartementsrechten: ______________________________________________  

Wat wordt de bestemming van de appartementsrechten: __________________________________________   

 

5. Huurprijs 

Geef in de bijlage aan wat de huidige kale huur (conform het woonwaarderingsstelsel uit de Huurprijzenwet 

Woonruimte) per appartementsrecht is. 

 

6. Lokale en kadastralegegevens van het pand, het perceel en eigendomssituatie 

Straatnaam en huisnummer : ___________________________________________________________   

Postcode : __________________________Woonplaats:______________________  

Kadastraal nummer : ___________________________________________________________   

Eigendomssituatie perceel/kavel  :   Eigen grond   Erfpacht 

Bouwjaar van het te splitsen pand  :  __________________________________________________________  

 
  



 

 

 
 

Het formulier kunt u opsturen of tijdens openingstijden afgeven: 
Gemeente Lansingerland, Postbus 1, 2650 AA  Berkel en Rodenrijs  
Gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek (voor openingstijden zie www.lansingerland.nl). 
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7. Verklaring  

De aanvrager verklaart bekend te zijn met het gemeentelijk beleid inzake woonruimtesplitsing, zoals vermeld in de 

nu geldende Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 gemeente Lansingerland. U vindt deze 

informatie op www.lansingerland.nl.  

 Ja, ik ben bekend met het gemeentelijk beleid. 

 Nee, de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling stuurt u een kopie van de relevante tekst uit de   

Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 

 

8. Ondertekening 

Plaats : ________________________________________________________________________   

Datum : ________________________________________________________________________  

Naam aanvrager : ________________________________________________________________________  

 

 

Handtekening  : ________________________________________________________________________  

 

Naam gemachtigde : ________________________________________________________________________  

 

 

Handtekening : ________________________________________________________________________   

 

 

 

Bijlagen: 

· De namen en adressen van de bewoners van het te splitsen gebouw;  

· Huidige kale huur per appartementsrecht; 

· Een splitsingsplan dat voldoet aan de vereisten van artikel 109 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek 

(inschrijving notaris);  

· Een taxatierapport van het gebouw en de tot afzonderlijke woonruimte bestemde gedeelten van het 

gebouw, opgemaakt door een beëdigd taxateur.  

In het taxatierapport moet een beschrijving en een beoordeling van de onderhoudstoestand van het 

gebouw worden vermeldt.  

 

 


