
 

 
 
  

  
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

Machtiging 
 
U kunt iemand anders inschakelen om alle mogelijke stappen uit te voeren die te maken  
hebben met de aanvraag, waaronder bezwaar en beroep. U moet deze persoon eerst machtigen. 
Gebruik daarvoor dit formulier. 

1 Soort aanvrager  
1. Wordt de aanvraag 

ingediend namens een 
organisatie of namens  
een particulier? 

 Particulier > Ga naar vraag 2.1. 
     Organisatie > Ga naar vraag 2.2. 
      

 
 2 Gegevens eigenaar / huurder / organisatie 
2.1 Vul de gegevens van de 

eigenaar of huurder in. 
 BSN  
  Achternaam aanvrager    M  V 
  Voorletter(s)  
  Postcode en 
huisnummer 

   

  Telefoonnummer   
    

 
 
 

E-mailadres  
    
2.2 Vul de gegevens van de 

organisatie in. 
 KvK-nummer  
  Naam organisatie  
  Contactpersoon  
  Functie   
  Telefoonnummer   
    E-mailadres  

     
 3 Gegevens gemachtigde 
3.1 Vul de gegevens van  

de gemachtigde in. 
 KvK-nummer of BSN  
  Naam gemachtigde     M  V 
  Functie  
  Postcode en 
huisnummer 

   

  Telefoonnummer  
    E-mailadres  

     

4 Eventueel schade-adres 
4.1 Vul in als de aanvraag 

betrekking heeft op 
schade aan een gebouw 
of object. Is hiervoor al 
een aanvraag ingediend? 
Vermeld dan het 
zaaknummer. 
 

Adres   
 Postcode en plaats          
 Land   

   Zaaknummer    
 
  

    



                  
                                            

                                                                                                              
 

 

5 Machtiging 
5.1 Onderteken dit  

formulier. 
 
 
 

Ik ben bevoegd als eigenaar/huurder om deze machtiging te ondertekenen en verklaar 
dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 
 

 
  
 Naam   

  Datum   
  Handtekening 
eigenaar / 
huurder  

 
  

  
 
 
 

Mede-eigenaar: 
Ik ben bevoegd als eigenaar om deze machtiging te ondertekenen en verklaar dat dit 
formulier naar waarheid is ingevuld. 
 
 

  
 Naam   

  Datum   
  Handtekening 
eigenaar 

 

 
  

  
 
 
 

Mede-eigenaar: 
Ik ben bevoegd als eigenaar om deze machtiging te ondertekenen en verklaar dat dit 
formulier naar waarheid is ingevuld. 
 
 

  
 Naam   

  Datum   
  Handtekening 
eigenaar 

 

  
 
 
Goed om te weten 
x De machtiging is geldig totdat u deze intrekt, u iemand anders machtigt of als uw aanvraag definitief is afgehandeld.  
x Wilt u de machtiging intrekken? Dan kunt u dit laten weten via e-mail, Mijn dossier of per post. 
x Als u iemand anders wilt machtigen, moet u een nieuwe machtiging insturen. 
x Als sprake is van meerdere eigenaren, vragen wij u om gezamenlijk het formulier te ondertekenen. 
 
 
 
Versturen 
Stuur het ondertekende formulier naar contact@schadedoormijnbouw.nl. 
 
Of per post naar: 
Instituut Mijnbouwschade Groningen 
Antwoordnummer 3061 
8000 WB Zwolle 

 


