Model M 3 (Wrr 62)

Verzoek om per brief te stemmen

Met dit formulier verzoekt u uw burgemeester of gezaghebber om per brief te stemmen, omdat u op de dag van
stemming in het buitenland bent. Lever dit verzoek uiterlijk op woensdag 9 maart 2016 in bij uw gemeente.

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

2. Uw gegevens
achternaam: ...........................................................................................................
eerste voornaam (voluit) en overige voorletters: ...........................................................................................................
geboortedatum (dd-mm-jjjj):

|__ı__| - |__ı__| - |__ı__ı__ı__|

:

man

vrouw

burgerservicenummer (BSN): ...........................................................................................................
woonadres: ...........................................................................................................
postcode:

|__ı__ı__ı__| |__ı__|

plaats: ...........................................................................................................
e-mailadres (optioneel): ...........................................................................................................
Op welk adres wilt u de papieren om te stemmen ontvangen?
adres: ...........................................................................................................
postcode: ...........................................................................................................
plaats: ...........................................................................................................
land: ...........................................................................................................
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op referenda en verkiezingen.

3. Hoe wilt u uw stembiljet ontvangen?
Hier geeft u aan of u uw stembiljet per post of per e-mail wilt ontvangen. Maakt u geen keuze dan ontvangt u het
stembiljet per post.
Hoe wilt u uw stembiljet ontvangen?
per e-mail
(u ontvangt uw stembiljet eerder dan via de post, zodat u uw briefstem sneller kunt terugsturen)
U ontvangt na uw registratie het briefstembewijs en de retourenveloppe per post. Bewaar deze papieren goed.
Enkele weken voor de stemming ontvangt u het stembiljet per e-mail (op het e-mailadres dat u hierboven heeft
opgegeven). U print het stembiljet, vult het in en stuurt het met de andere stukken per post terug.
per post
U ontvangt alle papieren per post. Na uw registratie ontvangt u eerst het briefstembewijs en de retourenveloppe.
Bewaar deze papieren goed. Enkele weken voor de stemming ontvangt u het stembiljet per post. U vult
vervolgens het stembiljet in en stuurt het met de andere stukken per post terug.

4. Ondertekening
Datum:

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

Naam:

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

Handtekening:

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

