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1
Verstrekkende autoriteit
Naam uitgiftelocatie
|
Gemeentecode en locatiecode 
gemeentecode
locatiecode
Documentnummer
|
2
Afleveradres
Straat en huisnummer
|
Postcode en plaats
postcode
|
plaats
3
Reden terugzending
|
4
Toelichting melding
5
Ondertekening
Naam ambtenaar
|
Telefoonnummer
|
E-mail
|
Plaats en datum
plaats
dag
maand
jaar
Handtekening
|
Let op:
Print dit formulier op uw eigen briefpapier (bovenstaand logo wordt niet afgedrukt), ondertekenen en stuur dit formulier met het betrokken document per aangetekende post naar onderstaand adres. Het document moet onbruikbaar worden gemaakt op grond van de paspoortuitvoeringsregeling.
IDEMIA
Afdeling DocumentendistributiePostbus 102000 AA Haarlem
Vult u hier de naam van uw organisatie en briefadres in:
Naam organisatie
|
Adres
|
Postcode en plaats
|
|
Land
|
Telefoonnummer
|
Logo
S. Grootendorst
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