Foirm Atreoraithe um
Fhorfheidhmiú Clárúcháin
COMHLÁNAIGH GO HIOMLÁN, LE DO THOIL
Tá meas ag an RTB ar do phríobháideacht agus tá sé tiomanta don dlí maidir le Cosaint Sonraí a
chomhlíonadh. Chun faisnéis a fháil faoin gcaoi a láimhseálann an BTCP do chuid sonraí pearsanta, féach ar
Ráiteas: www.rtb.ie
Dáta:

/

/

(Dáta: LL/MM/BBBB)

Le haghaidh Úsáid
Oifige Amháin:

MAIDIR
LE-

Seoladh Áitribh Lánchíos (lena n-áirítear Uimhir Arasáin/Aonad):

Contae:

Éirchód:

Líon na seomraí codlata:
An roinneann tionóntaí áitreabh ar cíos
(aonad féinchuimsitheach) leis an tiarna talún?

Tá

Níl

Níl a fhios agam

An Comhlacht Ceadaithe Tithíochta é an Tiarna Talún?

Tá

Níl

Níl a fhios agam

Ainm an Tiarna Talún (más eol):
Seoladh an Tiarna Talún (más eol):

Contae:

Éirchód:

Ainm an Ghníomhaire (más eol):
Seoladh an Ghníomhaire (más eol):

Ar sheiceáil tú an clár foilsithe ar shuíomh gréasáin an RTB www.rtb.ie?
Cad iad ainm(neacha) an tionónta agus cathain a thosaigh an tionóntacht (más eol)?
Ainm an Tionónta(í)

Tionóntacht
Tosach feidhme:

/

/

(Dáta: LL/MM/BBBB)
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Tá

Níl
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Dá rachadh an t-ábhar seo ar aghaidh go dtí an chúirt, an bhfuil tú sásta
a bheith i d’fhinné?

Tá

Níl

Tá

Níl

Reatha

Iarthion

Más TÁ A D’FHREAGAIR tú, tabhair d’ainm agus do shonraí teagmhála, le do thoil.
Uimh.
Theileafóin:

Ainm:
Seoladh:

Ríomhphost:
An tionónta de chuid na háitribh thú/an raibh tú i do thionónta ann?
Más TÁ A D’FHREAGAIR tú, tabhair le fios an tionónta reatha/iarthionónta é/í:
Más iarthionónta thú, tabhair an dáta ar tháinig deireadh le do thionóntacht.
Dáta Deiridh na Tionóntachta:

/

/

(Dáta: LL/MM/BBBB)

Más tionónta thú/má bhí tú i do thionónta, tabhair cóipeanna de dhoiciméid / comhaontuithe ar bith
a dheimhníonn do thionóntacht san áitreabh ar cíos (má tá sé ar fáil).
Tabhair aon fhaisnéis ábhartha eile a d’fhéadfadh a bheith bainteach leis an ábhar seo:

Seol an fhoirm seo agus aon doiciméid ábhartha chuig an RTB ag an mBord um Thionóntachtaí
Cónaithe, Bosca Poist 47, Cloich na Coillte, Co. Corcaigh nó trí r-phost chuig enforcement@rtb.ie
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat as an eolas a chuir tú ar fáil. Deimhnímid go ndéanfaidh an RTB
measúnú ar an bhfaisnéis seo agus go ndéanfaidh sé aon ghníomh leantach, de réir mar is cuí, de réir
an Achta um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 (arna leasú). Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bpléann an
RTB sonraí cásanna aonair chun:
Ý

a nósanna imeachta oibríochta a chosaint; agus

Ý

a chinntiú go mbeidh an seans is fearr is féidir ann go n-éireoidh le himeachtaí cúirte má bhíonn
gá le hionchúiseamh.
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