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Model K 6

Verzoek om een kiezerspas
Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven. Met dit
formulier vraagt u een kiezerspas aan.
Waar kunt u stemmen met een kiezerspas?
Met een kiezerspas kunt u voor de verkiezing van de Tweede Kamer, het Referendum en het
Europees Parlement stemmen in heel Nederland. Voor de verkiezing van Provinciale Staten kunt u
overal in uw provincie stemmen. Voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het
waterschap kunt u stemmen in alle gemeenten die in het waterschap liggen.
Waar en wanneer moet u dit formulier indienen?
Uw schriftelijk verzoek moet uw gemeente uiterlijk vijf dagen voor de dag van stemming hebben
ontvangen. U kunt daarna nog tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming bij de balie van uw
gemeente om een kiezerspas vragen. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan mee met
dit formulier.
Bent u onlangs verhuisd?
Bent u verhuisd in de 6 weken voor de stemmingsdag, stuur dan het formulier naar uw oude
gemeente.
Let op!
U kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen. U krijgt geen tweede exemplaar.

1.

Verkiezing

Het gaat om de verkiezing voor de Provinciale Staten, het Waterschap Hollandse Delta en de
verkiezingen van het Europees Parlement.

2.

Persoonsgegevens

Naam: ___________________________________________________________________________
Voornaam (voluit) en voorletters: ______________________________________________________
Geboortedatum: ______-______-______
Adres: ___________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: ____________________________________________________________
E-mailadres (optioneel): ____________________________________________________________
Telefoonnummer (optioneel): ________________________________________________________
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3.

Ander postadres

Wilt u uw kiezerspas op een ander (post)adres ontvangen? Vul dan hieronder het gewenste
(post)adres in.
Postadres: _______________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: ____________________________________________________________

4.

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld,

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening

Inleveren
U kunt dit formulier opsturen naar gemeente Hellevoetsluis of inscannen en mailen naar
verkiezingen@hellevoetsluis.nl onder vermelding van 'Verzoek om een kiezerspas'.

