Huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken
Aan de gemeente Lingewaard
Afdeling Dienstverlening
Postbus 15
6680 AA Bemmel

Toelichting
Met de in dit formulier gebruikte term object wordt bedoeld: een ruimte die geschikt is voor zelfstandig woon,
bedrijfsmatig of recreatief gebruik en die een eigen afsluitbare toegang heeft.

1 Contactgegevens
BSN of KVK-nummer

man

Naam en voorletters

vrouw

E-mailadres r
Telefoonnummer
Bent u eigenaar?

ja
nee, namelijk:

2 Adres
Straat en huisnummer
Postcode en plaats

3 Correspondentieadres
Postbusnummer
Postcode en plaats

4 Doel aanvraag
Intrekken van een huisnummer (bijvoorbeeld door samenvoegen van twee objecten)
Verzoek om (extra) huisnummer (bijvoorbeeld door splitsing van een object of kantoor aan huis)
Anders, namelijk
5 Reden
Wat is de reden van uw aanvraag?

DV 1-11

Postbus 15

Telefoon (026) 32 60 111

BNG 28 50 91 999

gemeente@lingewaard.nl

1
Btw-nummer: NL 8092 55 832 B01

6680 AA Bemmel

Fax (0481) 46 46 31

ING 961772

www.lingewaard.nl

KvK-nummer: 50986767

6 Gewenst huisnummer
Welk huisnummer wenst u te krijgen (indien u verzoekt om een (extra) huisnummer)?
Wij proberen rekening te houden met uw voorkeur voor zover dit redelijk en mogelijk is
7 Locatie object waarvoor het huisnummer wordt aangevraagd, gewijzigd of ingetrokken
Straatr
Huisnumme

8 Kadastrale kenmerken
Kadastrale gemeente
Sectie
Nummer

9 Object, huidig gebruik
Wat is het huidige gebruik van het object (meerdere functies mogelijk)
Woonfunctie

Logiesfunctie

Bijeenkomstfunctie

Onderwijsfunctie

Celfunctie

Sportfunctie

Gezondheidszorgfunctie

Winkelfunctie

Industriefunctie

Overige gebruiksfunctie

Kantoorfunctie
10 Object, nieuw gebruik
Wat is het nieuwe gebruik van het object? (meerdere functies mogelijk)
Woonfunctie (vul ook vraag 8b in)

Logiesfunctie

Bijeenkomstfunctie

Onderwijsfunctie

Celfunctie

Sportfunctie

Gezondheidszorgfunctie

Winkelfunctie

Industriefunctie

Overige gebruiksfunctie

Kantoorfunctie
8b Indien het object (waarvoor het huisnummer wordt aangevraagd, gewijzigd of
ingetrokken) een woonfunctie betreft; welke voorziening heeft het object?
Toiletruimte
Doucheruimte
Kookgelegenheid
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11 Gebruiksoppervlak
Wat is de gebruiksoppervlakte van het object waarvoor het huisnummer wordt aangevraagd, gewijzigd of
ingetrokken?
12 Bouwjaar
Wanneer is het object waarvoor het huisnummer wordt aangevraagd, gewijzigd of ingetrokken
gebouwd?
13 Bijlagen toevoegen
Voor de toekenning, wijzigen of intrekken van een huisnummer is aan bijlagen nodig:
Situatietekening
Plattegrondtekening(en) waarin de gebruiksoppervlakte van het object (waarvoor het huisnummer wordt
aangevraagd, gewijzigd of ingetrokken) zichtbaar is/zijn
Stuur die mee met dit formulier.
14 Ondertekening aanvrager
Aanvrager verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld
Plaats

Datum

Handtekening

15 Ondertekening eigenaar (indien aanvrager geen eigenaar is)
Hiermee geeft de eigenaar van de in dit formulier genoemde object(en) toestemming voor het
aanvragen/wijzigen of intrekken van een huisnummer(s) door aanvrager.
Gegevens eigenaar
BSN of KVK-nummer

man

Naam en voorletters

vrouw

E-mailadres r
Telefoonnummer
Straat en huisnummer
Postcode en plaats

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening
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Toelichting
BSN
KVK-nummer
Kadastrale kenmerken

Burgerservicenummer
Nummer Kamer van Koophandel
Kadastrale gegevens van een (deel van het) perceel

Woonfunctie
Bijeenkomstfunctie

gebruiksfunctie voor het wonen;
gebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen voor kunst, cultuur,
godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties
voor het gebruik ter plaatse en het aanschouwen van sport;
gebruiksfunctie voor dwangverblijf van mensen;
gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of
behandeling;
gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen
en goederen, of voor agrarische doeleinden;
gebruiksfunctie voor administratie;
gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak
aan mensen;
gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs;
gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport;
gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten;
niet benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van
mensen een ondergeschikte rol speelt.

Celfunctie
Gezondheidszorgfunctie
Industriefunctie
Kantoorfunctie
Logiesfunctie
Onderwijsfunctie
Sportfunctie
Winkelfunctie
Overige gebruiksfunctie

Gebruiksoppervlakte berekenen
De gebruiksoppervlakte is de bruikbare vloeroppervlakte, geschikt voor het beoogde gebruik.
Dit is het totale vloeroppervlak (tussen de omsluitende wanden van de gebruiksfunctie) min de vaste
obstakels zoals:
 dragende binnen wanden;
 vloeroppervlakte met een vrije hoogte kleiner dan 1,5 meter (situatie op bijvoorbeeld een zolder)
 een trapgat indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4 m2

4

