Własne oświadczenie
Godzina policyjna
21.00 – 04.30

Na żądanie należy okazać niniejsze oświadczenie policji, jeśli jego
posiadacz znajduje się na zewnątrz między godz. 21.00 a 04.30.
Formularz można okazać w wersji wydrukowanej lub cyfrowej.
Nadużycia są karalne.

Czy masz pytania dotyczące niniejszego oświadczenia?
Jeśli tak, to wejdź na stronę: Government.nl/curfew. Albo
zadzwoń pod numer 0800-1351.
Udziel odpowiedzi w języku niderlandzkim (holenderskim)
lub angielskim.
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Oświadczenie (Verklaring)
Niżej podpisany
Inicjały imion i nazwisko (voorletter(s) en achternaam):
Adres oraz miejsce zamieszkania (adres en woonplaats):

Data urodzenia (geboortedatum):
Oświadcza niniejszym, że od (data)
(verklaar hierbij dat ik van (datum)):
Do (data) (tot en met (datum)):
Musi przebywać na zewnątrz między godz. 21.00 a 04.30. (tussen 21.00 en 04.30 uur buiten moet zijn).
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Tylko wspólnie uda nam się opanować koronawirus.
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Powód (Reden)
Podaj, dlaczego musisz przebywać na zewnątrz między godz. 21.00 a 04.30. (Geef aan waarom u tussen 21.00 en 04.30 uur
buiten bent).
Muszę wykonywać pracę i mam przy sobie zaświadczenie pracodawcy dotyczące godziny policyjnej. (Ik moet werken
en heb de Werkgeversverklaring Avondklok bij me).
Potrzebna jest mi pilna pomoc medyczna lub zwierzęciu potrzebna jest taka pomoc. (Ik heb dringend medische hulp
nodig of een dier heeft dringend medische hulp nodig).
Wyjaśnienie (Toelichting):

Inna osoba potrzebuje pilnie mojej pomocy. (Iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig).
Wyjaśnienie (Toelichting):

Podróżuję za granicę i za pomocą dokumentów (podróżnych) mogę udowodnić, że z tego powodu jestem na
zewnątrz między godz. 21.00 a 04.30. (Ik reis naar het buitenland en kan met (reis)documenten aantonen dat ik daarom
tussen 21.00 – 04.30 uur buiten ben).
Jestem w drodze z pogrzebu / na pogrzeb i mogę to udowodnić. (Ik ben onderweg van of naar een uitvaart en kan
dit aantonen).
Jestem w drodze w związku z wezwaniem do sądu, prokuratury lub z odwołaniem lub skargą w komisji
odwoławczej i mogę to udowodnić. (Ik ben onderweg in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of
bezwaar- of beroepschriftencommissie en kan dit aantonen).
Jestem w drodze do studia nadającego program na żywo i mogę to udowodnić za pomocą zaproszenia stacji
nadającej program. (Ik ben onderweg van of naar een live-programma en kan dit aantonen met een uitnodiging van de omroep
die dit programma uitzendt).
Jestem w drodze z egzaminu lub na egzamin albo na zaliczenie w szkole średniej, wyższej lub na uniwersytecie
(w skrócie: mbo, hbo, wo) i mogę to udowodnić. (Ik ben onderweg van of naar een examen of tentamen dat ik moet
afleggen voor mijn opleiding op het mbo, hbo of wo en kan dit aantonen).
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Wypełniono zgodnie z prawdą (Naar waarheid ingevuld)
Niniejszy formularz wypełniony został przez mnie zgodnie z prawdą.
(Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld).
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Podpis (Ondertekening)
Miejscowość (wypełnienie obowiązkowe) (Plaats, altijd invullen):
Data (wypełnienie obowiązkowe) (Datum, altijd invullen):
Podpis (wymagany, jeśli formularz został wydrukowany)
(Handtekening, alleen nodig als u dit formulier uitprint)
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