
Registratieformulier overlast de Alliantie  

EIGEN INITIATIEF 
Wij raden u aan om eerst zelf met uw buren contact op te nemen en te proberen uw klachten te verhelpen. Het kan zijn dat  
zij zich niet bewust zijn van de overlast die u ervaart. Vul daarna pas het overlastformulier in. Wij kunnen uw formulier alleen 
behandelen als blijkt dat u zelf al stappen heeft ondernomen. 
 

BUURTBEMIDDELING 

 
 

Voor meer informatie of een afspraak met ‘Buurtbemiddeling’ kunt u terecht op de website van uw gemeente. Daarnaast  
kunt u op onze website kijken of bij ons Klant Contact Center meer informatie vragen. 

Naam 
Adres 
Telefoon 
E-mailadres 

Ik ben: 
 O huurder van een woning 
 O huurder van een bedrijfsruimte 
 O eigenaar 
 

:……………………………………………………………………………………………………………… 
:……………………………………………………………………………………………………………… 
:………………………………………………………… Mobiel : 06 ……………………………… 
:……………………………………………………………………………………………………………… 

 
  

 
Waaruit bestaat de overlast? (meerdere antwoorden mogelijk) * 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

geluid 
vervuiling 
huisdieren 
parkeren 
tuin- / erfafscheiding 
vandalisme / vernieling 
onaangepast gedrag 
stank 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

ongedierte 
woonomgeving 
bedreiging / pesterijen 
drugs 
schoonmaak / onderhoudsklachten 
onderverhuur / illegale bewoning 
overbewoning 
anders, nl. ................................... 

Naam overlastveroorzaker 
Adres 
Telefoon (indien bekend) 

: ........................................................................... 
: ........................................................................... 
: ........................................................................... 

Nadere omschrijving van de klacht: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 



 

Hieronder kunt u aangeven wanneer de overlast heeft plaatsgevonden en waar deze uit 
bestond (indien nodig aanvullen met een losse a4). 

Datum Tijdstip 
van / tot 

Korte omschrijving van de klacht 

Heeft u al contact opgenomen met de overlastveroorzaker(s)? 
O ja, op ................................ en het resultaat was ...................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
O nee, de reden hiervoor is ..... ..................................................................... 

............................................................................................................... 

Heeft u contact met Buurtbemiddeling opgenomen of eerder contact gehad met 
Buurtbemiddeling? 

O ja, op ................................ en het resultaat was …………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................... 

O nee, de reden hiervoor is ..... ..................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

Heeft u de klacht doorgegeven aan de politie of een andere instantie? 
O 
O 

ja, op ................................ aan .............................................................. 
nee 

Heeft u de klacht eerder doorgegeven aan de Alliantie? * 
O 
O 

ja, op ................................ 
nee 

Is het u bekend of er meerdere klagers zijn? * 
O 
O 

Datum: 

ja, namelijk de heer / mevrouw / familie .................................................... 
nee 

Handtekening:………………………………………… 

Dit formulier kunt u mailen naar info@de-alliantie.nl of sturen naar  
De Alliantie, Postbus 105, 1200 AC Hilversum 

* 
** 

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is. 
Wij nemen overlastklachten pas in behandeling nadat u zelf contact heeft opgenomen met de 
overlastveroorzaker(s). 


