Meldingsformulier
Om een melding te doen van een vermoeden van een
misstand door een andere belanghebbende

1. Wilt u anoniem blijven binnen Woonborg?
 Ja
 Nee
Als u aangeeft dat u verder anoniem wilt blijven binnen Woonborg, wordt uw identiteit alleen bekend bij
de ontvanger van deze melding. Soms kan het geheimhouden van uw identiteit de onderzoeken hinderen
of moeilijker maken. Soms zorgt het er zelfs voor dat wij geen gepaste acties kunnen ondernemen. In zulke
gevallen wordt u gevraagd of we uw identiteit bekend mogen maken aan andere personen die betrokken zijn
bij het onderzoek. Dit zal alleen worden gedaan nadat u goedkeuring heeft gegeven aan de personen die uw
identiteit moeten kennen.

2. Wat is uw relatie met Woonborg?



Ik ben een huurder of woningzoekende
Ik ben een zakelijke relatie



Overig, namelijk: ________________________________________________________________________________

3. Contactgegevens:
Vult u alstublieft uw volledige voor- en achternaam in.
Uw naam: _________________________________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer van u voorkeur: ______________________________________________________________________
Beste tijd om met u te communiceren: __________________________________________________________________
Beste manier om met u te communiceren:
 Telefoon
 E-mail
 Persoonlijk
Als u heeft aangegeven dat u een zakelijke relatie met Woonborg heeft, vragen we u onderstaande
bedrijfsinformatie op te geven:
Naam bedrijf: ______________________________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________________
Postcode en plaats: __________________________________________________________________________________

4. Melding van mogelijke schending
Wat is de mogelijke schending van onze gedragscode die u wilt rapporteren?
___________________________________________________________________________________________________
Heeft u een serieus vermoeden of weet u het zeker?
 Serieus vermoeden
 Ik weet het zeker
Wanneer deed het zich voor?
___________________________________________________________________________________________________
Waar deed het zich voor?
___________________________________________________________________________________________________

Wie zijn, naar uw mening, de betrokken personen?
Voornaam – Achternaam – Functie
1. _________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________________


Onbekend

Wat is, naar uw mening, de potentiële schade (financieel of anderzijds) voor het bedrijf of andere
belanghebbenden?
___________________________________________________________________________________________________
Denkt u dat het nog eens zal gebeuren?
 Nee
 Ja

5. Persoonlijke actie
Hoe werd u zich bewust van de situatie?
___________________________________________________________________________________________________
Heeft u de situatie eerst bij de betrokken personen gemeld?


Nee, omdat: ____________________________________________________________________________________



Ja, het resultaat was: ____________________________________________________________________________

Weet u of er andere personen zich bewust zijn van de situatie?


Nee



Ja, namelijk: ____________________________________________________________________________________

Heef u fysiek bewijs dat overhandigd kan worden?


Nee



Ja, namelijk: ____________________________________________________________________________________

6. Aanvullende informatie
Beschrijft u alstublieft het fysieke bewijs, zoals documenten.
Geeft u alstublieft eventuele aanvullende informatie.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Ondertekening van dit formulier
Door ondertekening van dit formulier verklaar ik dat ik te goeder trouw melding doe en dat de informatie in dit
formulier naar waarheid is ingevuld.
Datum: ____________________________________________________________________________________________
Plaats: _____________________________________________________________________________________________
Naam en handtekening van de melder: ________________________________________________________________

Waar komt uw melding terecht?
De melding kan u indienen bij de directeur-bestuurder. Als u vermoedt dat de directeur-bestuurder betrokken is
bij de misstand, kan u de melding indienen bij onze controller of de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

