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Geachte heer Van der Tweel,
Op 20 augustus 2014 hebben wij uw aanvraag om een vergunning voor bemiddeling op woning- en
kamerverhuur ontvangen. Wij hebben besloten om de vergunning te verlenen. U treft de
vergunning bijgevoegd aan. Wij wijzen erop dat rechten van derden aan het gebruik van deze
vergunning in de weg kunnen staan.
Betaling leges
Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor
een vergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een aparte nota. Bij
deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte
van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.
Meer informatie
Voor informatie en vragen kunt u terecht bij het Servicepunt Bouwen & Wonen van de gemeente
Leiden, telefoon 14 071 of per e-mail: service.bowo@leiden.nl.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Leiden,
namens dezen,

A.H. Karbet
Teamleider Vergunningen & Subsidies
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waarbij een vergunning op grond van de verordening op woning- en kamerbemiddelingsbureaus
2014 wordt gevraagd.

BESLUIT
Burgemeester en wethouders besluiten:
de vergunning om bemiddeling op woning- en kamerverhuur te verlenen overeenkomstig de
overgelegde, dezerzijds gewaarmerkte documenten
bijgevoegde documenten
De volgende toegevoegde gewaarmerkte stukken maken deel uit van de vergunning:






begeleidende mail van 20-08-2014
aanvraagformulier van 20-08-2014
beschrijving administratie van 20-08-2014
uittreksel handelsregister KvK van 20-08-2014
VOG van 20-08-2014

inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking c.q. de dag nadat de
vergunning aan u is verstuurd.
bezwaarclausule
Wanneer u zich niet met dit besluit kunt verenigen, kunt u op grond van artikel 7:1 van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzending van dit besluit daartegen bezwaar
aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend, en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:





de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar;

U dient een kopie van de beschikking bij te voegen. Wanneer u zich laat vertegenwoordigen, dient
u een machtiging bij te voegen. Het correspondentieadres van het college is: postbus 9100, 2300
PC, Leiden. Voor de volledigheid wijzen wij u erop, dat het indienen van een bezwaarschrift geen
opschortende werking heeft. Wanneer u dit wenst, kunt u om een opschorting vragen via een
voorlopige voorziening.
voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed,- gelet op de betrokken belangen - het vereist, kunt u op grond van artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag
verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend bij
ons college . Het correspondentieadres is: postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Voor burgers is het ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Om digitaal beroep in te stellen heeft u een DigiD nodig

Burgemeester en wethouders,
namens dezen,

A.H. Karbet
Teamleider Vergunningen en Subsidies
Verzonden Leiden d.d. 15-10-2014

