
 
 
Voorbeeldbrief inzageverzoek persoonsgegevens 
 
Toelichting 
 
Hieronder vindt u een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om een inzageverzoek te doen van uw 
persoonsgegevens. Indien u een inzageverzoek per brief doet neemt de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid (OZHZ) het verzoek alleen in behandeling indien u zich komt legitimeren bij de receptie 
van OZHZ in Dordrecht (Johan de Wittstraat 140). Het meesturen van een kopie van uw 
identiteitsbewijs is niet voldoende om het verzoek in behandeling te nemen. Uw persoonsgegevens 
mogen immers niet onbedoeld in vreemde handen belanden. 
 
In plaats van een inzageverzoek per brief biedt OZHZ u daarom via zijn website 
(www.ozhz.nl/privacy) ook de mogelijkheid om met een webformulier een inzageverzoek te doen 
waarbij u zich legitimeert via Digi-D. U hoeft dan niet meer bij ons langs te komen om zich te 
legitimeren. 
 
Tekst voorbeeldbrief 
 
Afzender: 
[invullen: naam en voornaam] 
[invullen: adres] 
[invullen: postcode en woonplaats] 
[invullen: e-mail] 
[invullen: telefoonnummer] 
[invullen: burgerservicenummer] 
 
Betreft: inzageverzoek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Datum: [datum invullen] 
 
Geacht bestuur, 
 
Met verwijzing naar artikel 15 van de AVG wil ik graag binnen een maand vanaf de dag van het 
indienen van dit verzoek van u weten: 
 

- Of u mijn persoonsgegevens verwerkt, en zo ja: 
- Om welke gegevens het gaat; 
- Wat het doel is van het gebruik; 
- Aan wie u de gegevens eventueel verstrekt; 
- Wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is. 

 
Invullen indien van toepassing: 
Ik doe mijn verzoek omdat ik in het verleden contact heb gehad met de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid over .. 
 
NB: graag deze zin aanvullen zodat wij uw verzoek goed kunnen behandelen. Uw eerdere contact met 
OZHZ kan bijvoorbeeld te maken hebben met een ingediende klacht of een eerder verzoek. OZHZ 
verstrekt alleen die persoonsgegevens waarvan zeker is dat zij aan u toebehoren. 
 
Ik ontvang de gegevens graag op papier / digitaal [invullen wat uw voorkeur heeft]. 

http://www.ozhz.nl/privacy


 
NB: Digitaal toezenden verloopt via een beveiligde internetpagina. In dat geval hebben wij uw e-
mailadres nodig. Bij voorkeur beschikken wij over uw mobiele nummer voor het doorgeven van een  
toegangscode. 
 
Met vriendelijke groet, 
[uw naam en handtekening] 


