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Model M 3

Verzoek om per brief te stemmen

Met dit formulier verzoekt u de burgemeester van ’s-Gravenhage om per brief te mogen stemmen, omdat u op de
dag van stemming in het buitenland bent.

________________________________________________________________________________
Waar en wanneer moet u dit formulier indienen?
U dient uw schriftelijk verzoek in bij de burgemeester van ’s-Gravenhage
door dit (web)formulier in te vullen en te ondertekenen en per e-mail via [e-mail] of per post via
[postadres] te verzenden. Uw verzoek moet uiterlijk op [datum] zijn ontvangen.

________________________________________________________________________________

1. Stemming
Ik dien een verzoek in om per brief te stemmen voor:
de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
de verkiezing van het Europees Parlement

_______________________________________________________________________________

2. Uw gegevens
achternaam

eerste voornaam (voluit) en overige voorletters

geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Burgerservicenummer (BSN)

|__ı__| - |__ı__| - |__ı__ı__ı__|

woonadres

postcode

plaats

e-mailadres

land

telefoonnummer (optioneel)

Op welk adres (buiten Nederland) wilt u de stembescheiden ontvangen?
adres

postcode

plaats

land

___
___
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op verkiezingen.

_______________________________________________________________________________
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3. Hoe ontvangt u uw stembiljet?
U ontvangt uw stembiljet per e-mail (verzending van uw stembiljet per e-mail gaat sneller dan via de post, zodat
u uw briefstem sneller kunt terugsturen).
Zorg dat hierboven uw e-mailadres is ingevuld!
Wilt u uw stembiljet niet per e-mail maar per post ontvangen, kruis dit dan hieronder aan. In dat geval ontvangt u uw
stembiljet per post.
Ik wil mijn stembiljet per post ontvangen (Let op: dit duurt langer dan per e-mail, zodat u minder tijd heeft om uw
briefstem terug te sturen).
Per post (op het adres waar u ook uw stembescheiden ontvangt).
Dit veld is bestemd om de kiezer informatie te geven

________________________________________________________________________________

4. Ondertekening
Datum

_______________

Handtekening

_______________

