Aanmelding/gereedmelding AVOI
Gegevens werkzaamheden
Naam project

Bonnummer/werknummer
Vergunningsnummer
Straat
Locatiebeschrijving
Datum aanvang
Datum gereed

Gegevens opdrachtgever (factuuradres)
Naam bedrijf

Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
Telefoonnummer

Gegevens aannemer
Naam bedrijf

Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
Telefoonnummer

Opgebroken wegverharding en bermen
Lasgaten

Tarief

Totale oppervlakte

Aantal

(m2)
Asfalt
Bermen
Klinkers
Tegels
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Langssleuven

Tarief

Lengte (m)

Tarief

Verrekensom

Breedte (m)

Asfalt
Bermen
Klinkers
Opsluitbanden
Tegels
Trottoirbanden

Overig

(conform specificatie)
Plantsoenstroken
Sierbestrating
Overige kosten

Aantal boringen
0 – 6 meter
7 – 9 meter
> 10 meter
Opsluitbanden

Projectgegevens voorgenomen werkzaamheden
Datum aanmelding

Datum gereedmelding

Ondertekening

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum
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Opsturen/inleveren van dit formulier

Stuur dit formulier bij voorkeur per e-mail met de gevraagde bijlagen naar
de gemeente Olst-Wijhe. We adviseren je het formulier eerst op te slaan,
open dan het formulier (met Adobe Acrobat Reader), vul deze in op jouw scherm en sla deze vervolgens
weer op. Verzend het formulier als bijlage bij een e-mail.

Vul het formulier direct op jouw scherm in, sla het op en mail het naar:
gemeente@olst-wijhe.nl

Vul het formulier in, print het uit en stuur het naar team Beheer Openbare Ruimte
Antwoordnummer 81303, 8130 VB Wijhe

Vul het formulier in, print het uit en lever het in bij de balie:
Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b Olst
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijhe

Jouw gegevens

Je geeft jouw gegevens aan ons. Wij gaan er uiteraard zorgvuldig mee om. Wij delen je gegevens niet met
andere organisaties of personen tenzij dit in de wet is geregeld. Je hebt het recht om jouw
persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de
verwerking van jouw gegevens.
Meer informatie? Lees dan onze privacyverklaring op www.olst-wijhe.nl/privacyverklaring.

Vragen

Stel je vraag via www.olst-wijhe.nl/contactformulier, stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl of bel
ons via telefoonnummer 14 0570 (of 0570 – 56 80 80).
Wij helpen je graag verder.
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