
 
 

Leest u eerst de toelichting op de achterkant van dit formulier! 
 
 
Gegevens betrokkene 

Naam en voorletters          …………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum                  ………………………………………………………………………………………… 
Adres                                  ………………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats    ……………… ……………………………………………………………………….. 
Telefoon (privé)                  ………………………... Telefoon mobiel …………………………………………. 
E-mail adres                       ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Indien de aanvrager een ander persoon is dan de betrokkene (uitsluitend toegestaan bij curators voor onder 
curatele gestelde). 
 
 
Naam aanvrager             ..…………………………Relatie tot betrokkene………………………………………… 

Adres                                ………………………………………………………………………………………….. 
Postcode en woonplaats   …………………………………………………………………………………………. 
Telefoon (privé)                 …………………………. Telefoon mobiel …………………………………………. 
E-mail adres                      …………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Verzoekt om:   O Inzage persoonsgegevens 

    O Kopie van persoonsgegevens 
 

 
Indien het verzoek bepaalde gegevens betreft, om welke gegevens gaat het dan? 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Belangrijk!  

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen moet u zich eerst bij De Goede Woning op kantoor laten 
identificeren met een geldig identificatiebewijs. Wij maken hiervan geen kopie. Dient u dit verzoek digitaal in, dan 
nemen wij contact met u op voor een afspraak hierover. Levert u dit formulier op kantoor in, dan kunt u zich direct 
bij de receptie laten identificeren met een rijbewijs, paspoort of ID bewijs.  
 
 
Ondertekening aanvrager: …………………………………………………………………………. 
Plaats:                   ……………………………….. Datum: …………………………………...…… 
Handtekening:       …………………………………………………………………………………… 
 
 
 

In te vullen door De Goede Woning:  
 
Bewijs van identificatie 

Genoemde aanvrager op dit aanvraagformulier heeft zich geïdentificeerd met 
 
 rijbewijs  paspoort  ID bewijs  
 
Datum: 
 
Naam en handtekening medewerker: 



 
Toelichting 

U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u de voorzijde van dit 
formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk 
behandeld en worden alleen in behandeling genomen wanneer wij u hebben kunnen identificeren. Binnen vier 
weken na uw aanvraag krijgt u een inhoudelijke reactie van ons.  
 
 
Algemene uitgangspunten De Goede Woning 

Wij zijn verplicht voor de verwerking van uw persoonsgegevens ons te houden aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Op grond van deze wet heeft u altijd recht op inzage in uw persoonsgegevens en het 
recht op wijzigen of verwijderen mits hiermee de doelstelling van het huurcontract in stand blijft. De Goede 
Woning vindt het belang van privacy heel belangrijk en hanteert een strikt privacy beleid met de volgende 
uitgangspunten: 

 De Goede Woning verwerkt alleen persoonsgegevens ten behoeve van het doel waarvoor zij zijn 
verkregen 

 De Goede Woning gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie en neemt alle redelijke 
voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. 

 De Goede Woning houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 De Goede Woning verstrekt enkel persoonsgegevens van de aanvrager zelf (of curators voor onder 
curatele gestelde) na identificatie van de aanvrager. 
 

 
Kosten 

Aan uw verzoek zijn geen kosten verbonden (houd u er rekening mee dat we kunnen besluiten alsnog kosten in 
rekening te brengen wanneer het een verzoek is met extra veel kopieën, of wanneer een verzoek ongegrond of 
buitensporig is).  
 
 
Inleveren aanvraagformulier  

U stuurt het ingevulde formulier op naar: 
Wooncorporatie De Goede Woning 
Postbus 468 
7300 AL Apeldoorn 
 
U levert het aanvraagformulier in op kantoor: 
Sleutelbloemstraat 26  
7322 AG Apeldoorn 
 
Of u verstuurt het aanvraagformulier op per e-mail naar: info@degoedewoning.nl 
 
(ingeval van verzending per post of e-mail nemen wij contact met u op om u eerst bij ons op kantoor te laten 
identificeren, zie hiervoor ook de informatie op de voorzijde van dit aanvraagformulier). 
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