Registratieformulier Gevonden Voorwerpen

Datum melding (dd-mm-jjjj):

Sfeervol Meerssen

Datum:
Handtekening melder:

Heeft u het voorwerp in de
Gemeente Meerssen gevonden?
Ja
Nee

De gemeente Meerssen registreert uitsluitend
voorwerpen die op het grondgebied van de gemeente
Meerssen zijn gevonden. Voor het overige verwijzen
wij u naar de betreffende gemeente.

Uw gegevens (naam melder)
Aanhef

De heer
Mevrouw

Naam (incl. voorletters)
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer overdag (thuis, werk)
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens gevonden voorwerp
Datum gevonden (dd-mm-jjjj)
Plaats gevonden
Straat gevonden
Locatie gevonden
Categorie
Paspoort / ID-kaart / Rijbewijs

Paspoort
ID-kaart
Rijbewijs
Documentnummer:

Klein voorwerp

Merk:
Kleur:
Opschrift:
Andere omschrijving / bijzonderheden:

Sfeervol Meerssen
(Vervolgblad)

Groot voorwerp

Merk:
Kleur:
Opschrift:
Andere omschrijving / bijzonderheden:

Geschatte waarde

Minder dan 450 euro
Wettelijke bewaartermijn 3 maanden
Meer dan 450 euro
Wettelijke bewaartermijn 12 maanden

Overige informatie
Melder bewaart het gevonden voorwerp thuis

Ja
Nee

Melder wil na de formele
bewaartermijn eigenaar worden

Ja
Nee

Melder heeft bezwaar tegen
eventueel contact met de eigenaar

Ja
Nee (in dit geval wordt uw email-adres of
telefoonnummer (geen mobiel nummer)
ter beschikking gesteld.

Over te dragen aan politie

Bepaalde goederen mag de gemeente niet innemen
en in depot houden. Deze dienen door de melder
rechtstreeks te worden ingeleverd bij de politie
(bij aanlooppunt politie in bestuurscentrum, of bureau
basiseenheid te Valkenburg aan de Geul).Voorbeelden
zijn: munitie, wapens, drugs, gestolen goederen e.d.
Contactgegevens: zie www.meerssen.nl -> politie

Dieren

Dieren kunnen niet bij de gemeente in bewaring worden
gegeven of gemeld. Hiervoor kunnen melders terecht bij
het dierenasiel of de dierenambulance. Adresgegevens:
zie www.meerssen.nl

Contactgegevens Gevonden Voorwerpen Gemeente Meerssen
Centrale receptiebalie
Telefoon 14 043
E-mail- info@meerssen.nl
Informatie (o.a. openingstijden, werkwijze): zie www.meerssen.nl -> dienstverlening

Binnenkort kunt u het registratieformulier ook via www.meerssen.nl invullen en versturen.
Hierop vooruitlopend kunt u deze PDF downloaden, invullen en per e-mail (of per post) naar ons toesturen.
(In te vullen door gemeente)
Ingekomen:
Paraaf medewerker:

