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Aanvraagformulier collecteren 

________________________________________________________________________ 

 

Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het collecteren. Wij verzoeken u onderstaand formulier 

volledig in te vullen, te ondertekenen en te voorzien van benodigde bijlagen. De gemeente beslist binnen 8 

weken op uw aanvraag voor vergunning.  

 

Het Centraal bureau fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een rooster vast waarin aan grote landelijk 

collecterende fondsen voor hun collecte een week wordt toegewezen. Kijk op de website van het CBF 

(www.cbf.nl/collecterooster/) of uw fonds is opgenomen in het collecterooster.  Indien u gebruik wilt maken 

van de mogelijkheid om in onze gemeente te collecteren voor één van de goede doelen uit de 

collecterooster van het CBF, is hiervoor geen vergunning nodig. Neem daarvoor wel contact op met de 

desbetreffende organisaties.  

 

Indien u wilt collecteren voor geldinzamelaars die niet zijn vermeld op het collecterooster, kunt u gebruik 

maken van de zogenaamde "vrije perioden" om te collecteren. Controleer voorafgaand of de periode 

beschikbaar is en vraag middels dit formulier een collectevergunning aan.  

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Doet u de aanvraag namens een stichting/vereniging/onderneming? 

□ Nee (ga verder met punt 3) □  Ja 

 

2. Gegevens organisatie 

Naam stichting/vereniging/onderneming  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer   

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel  

 

3. Gegevens van de aanvrager 

Naam en voornamen  

Adres   

Postcode/woonplaats   

Geboortedatum en geboorteplaats  

Burgerservicenummer  

Telefoonnummer    

E-mailadres  

 

4. Bent u contactpersoon tijdens het collecteren? 

□ Nee (vul onderstaande gegevens in) □  Ja 

Naam en voornamen  

Telefoonnummer   
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5. Beschikt u over het CBF keurmerk? 

□ Nee □  Ja 

 

6. Collecte 

Voor welk goed doel gaat u collecteren?  

Welke data wilt u collecteren? 1  

 
7. Omschrijving collecte 

Om wat voor soort inzameling gaat het? 

□ Geld □ Inzamelen van goederen, namelijk 
 

□ Werving van donateurs met 
machtiging 

□ Anders, namelijk 

□ Handtekeningen op een intekenlijst  

 

8. Collectebus lenen 

Wilt u kosteloos collectebussen van de gemeente lenen? (maximaal 5)2 

□ Ja □ Nee 
 

 

9. Verplichte bijlagen 

Bij het indienen van de aanvraag zijn, indien van toepassing, de volgende bijlage 

verplicht. 

□ Kopie legitimatiebewijs aanvrager 

□ Kopie inschrijving Kamer van Koophandel 

□ Kopie CBF-certificaat 

 

10. Ondertekening 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

 

Naam, 

 

Datum, 

 

Handtekening, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Het is verboden te collecteren op zondagen en op maandag t/m zaterdag tussen 21:00 uur en 09:00 uur. 
2 De collectebussen dienen binnen 1 week na afloop van de collecteperiode geretourneerd te worden. Bij 

overschrijding van deze periode wordt € 5,-- per collectebus in rekening gebracht. 


