
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huisnummer, aanvraagformulier 
 
1. Persoonsgegevens aanvrager 

Voorletter(s)  

Achternaam  

Straat en huisnummer  

Postcode  

Plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Burgerservicenummer  

 
2. Bedrijfsgegevens aanvrager* 

Naam bedrijf  

Vestigingsadres 

Straat en nummer  

Postcode  

Plaats  

Correspondentieadres 

Straat en nummer  

Postcode   

Plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

KvK-nummer  

Naam contactpersoon  

* Alleen in te vullen wanneer u de aanvraag doet vanuit een bedrijf 
 
3. Gegevens pand 

Straatnaam en (evt.) huidig 
huisnummer 

 

Plaats  

Bouwjaar pand  

Gebruiksoppervlakte                    M
2
 

Eigendomssituatie  Eigenaar 

 Huurder, laat de eigenaar het toestemmingsformulier 
invullen 

Gewenst huisnummer  

Reden aanvraag  
 
 
 
 



 

 

 

Gebruiksdoel   Wonen 

 Bedrijf 

 Winkel  

 Recreatie 

 Bedrijfsmatig nachtverblijf 

 Kantoor 

 Gezondheidsfunctie 

 Sportfunctie 

 Onderwijs 

 Anders, namelijk: ……………………………………………. 
 

 
4. Verklaring en ondertekening 

 Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld 

 Ik heb de bijlage(n) toegevoegd 
 
 
Handtekening aanvrager 
 
 
______________________________ 
 
Datum       Plaats 
 
______-____________-__________  _____________________________________ 
 
 
Bijlagen 

 Plattegrondtekening en situatietekening van het object (schaal 1:100) 

 Bent u huurder? De eigenaar moet het toestemmingsformulier invullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Toestemming eigenaar wijziging/ toevoeging huisnummer 
 
1. Persoonsgegevens eigenaar 

Voorletter(s)  

Achternaam  

Straat en huisnummer  

Postcode  

Plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Burgerservicenummer  

 
2. Bedrijfsgegevens eigenaar 

Naam bedrijf  

Vestigingsadres 

Straat en nummer  

Postcode  

Plaats  

Correspondentieadres 

Straat en nummer  

Postcode   

Plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

KvK-nummer  

Naam contactpersoon  

 
3. Gegevens pand 

Straat en huidig nummer  

Plaats  

 
 
4. Verklaring en ondertekening 
 
Met de ondertekening van dit formulier geeft de eigenaar toestemming aan de huurder om een 
huisnummer aan te vragen of te wijzigen. 
 
Handtekening eigenaar  
 
 
______________________________ 
 
Datum       Plaats 
 
______-____________-__________  _____________________________________ 
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