Aanvraagformulier huisnummer

Vul dit formulier in, zet uw handtekening en stuur dit formulier op naar gemeente
Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo.
U dient een situatieschets mee te sturen, deze moet op schaal getekend zijn en voorzien

Raadhuisplein 2
Postbus 500
3850 AM Ermelo

van maatvoering. Duidt hierbij duidelijk de toegang(en) apart aan. Voeg bij splitsing,

t 0341 56 73 21

samenvoeging of verbouwing situatietekeningen van de bestaande en van de nieuwe

f 0341 56 73 69

situatie toe.

e gemeente@ermelo.nl

Indien u geen situatieschets meestuurt, zal uw aanvraag of wijziging niet in behandeling

i www.ermelo.nl

worden genomen.

NL92 BNG 0285 0024 49

Gegevens aanvrager

oM oV

Naam

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

Adres

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

Postcode/Woonplaats

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

Telefoon-/Mobielnummer

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

E-mailadres

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

Het betreft een verzoek voor

o

een nieuw huisnummer

o

het wijzigen van een huisnummer

o

het laten vervallen van een huisnummer

Wat is de reden voor het aanvragen of wijzigen van het huisnummer?

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

57|ind

Om te weten waar de aanvraag of wijziging van uw huisnummer betrekking op heeft, verzoeken wij u vraag
1 t/m 8 zo correct mogelijk te vullen
1.

Wat is de naam van de straat waar het huisnummer wordt
aangevraagd of gewijzigd

2.

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

Globale ligging gebouw (bijv. tussen/achter/boven
nummer x en y)

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

3.

Wat is de postcode van het gebouw (indien bekend)

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

4.

Gewenst huisnummer (wij proberen rekening te houden
met uw voorkeur voor zover dit redelijk en mogelijk is)

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

5.

Wat is het bouwjaar van het gebouw?

…………………………..............................…………………

6.

Waar wordt het gebouw nu voor gebruikt

o

wonen

o

kantoor

o

bedrijf

o

anders …..…………………………….............………..

							

								…………….....…………………...............……………..
								

7.

Waar wordt het gebouw in de toekomst voor gebruikt

							

(geef aan waar u het gebouw nu voor gebruikt)

o

wonen

o

kantoor

o

bedrijf

o

anders …..…………………………….............………..

								…………….....……………………...............…………..
								
8.

Wat is de gebruiksvloeroppervlakte van het gebouw

(geef aan waar u het gebouw nu voor gebruikt)
………………………m²

Ondertekening

Datum		

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

Handtekening

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

