Aanvraag-of intrekkingsformulier (extra) huisnummer
Met dit formulier vraagt u een (extra) huisnummer aan of trekt u een (extra) huisnummer in.
De aanvraag moet minimaal 8 weken voordat het huisnummer (niet meer) nodig is worden ingediend bij
burgemeester en wethouders. Dit kan door het formulier naar uw gemeente te sturen of voorzien van een
handtekening te e-mailen naar: BAG@kempengemeenten.nl.
Door de gemeente in te vullen
Datum ontvangst
Zaaknummer
Aanvraag voor
Locatie/plaats

Aanvraag wordt ingediend voor:
(van toepassing zijnde gemeente aankruisen)

□ Bladel

□ Eersel

□ Oirschot

□ Reusel-De Mierden

Postbus 11
5530 AA Bladel

Postbus 12
5520 AA Eersel

Postbus 11
5688 ZG Oirschot

Postbus 11
5540 AA Reusel

1. Gegevens van de aanvrager
1.1. Rechtsvorm

1.2. Natuurlijk persoon (indien van toepassing)

□
□

Natuurlijk persoon (1.2. invullen)
Rechtspersoon (1.3. en 1.4. invullen)

Naam en voorletter(s)
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mail
1.3. Rechtspersoon (indien van toepassing)
Naam
Vestigingsadres
Postcode en plaats
KvK-nummer
1.4. Gegevens contactpersoon/secretariaat rechtspersoon (indien van toepassing)
Naam en voorletter(s)
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Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Functie aanvrager

2. Pandgegevens
(van het pand waarbij het huisnummer moet worden toegekend of worden ingetrokken)

Wat is uw relatie met het pand?

□
□
□

Eigenaar
Huurder (4 invullen)
Anders, namelijk …………………………………
(4 invullen)

Straatnaam
Huidig huisnummer en/of pand id.
(het pand id. kunt u vinden op https://bagviewer.kadaster
.nl)

Postcode en plaats
Omschrijving pand
Wat is of wordt de gebruiksfunctie van het pand?

□
□
□
□
□

Woonfunctie
Bijeenkomstfunctie
Kantoorfunctie
Onderwijsfunctie
Industriefunctie

□
□
□
□
□

Logiesfunctie
Winkelfunctie
Sportfunctie
Gezondheidsfunctie
Anders, namelijk
…………………..

3. Huisnummer
Wat is het doel van uw aanvraag?

□
□

Aanvragen huisnummer
Intrekken huisnummer

Reden aanvraag/intrekking

4. Gegevens eigenaar (indien anders dan aanvrager)
Naam en voorletter(s) of bedrijfsnaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
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5. Bijlagen

5.1. De volgende bijlage moet bij de aanvraag
worden ingediend:

□
□

Situatietekening
Een duidelijke bouwplantekening, schaal
1:1000
(van de oude en nieuwe situatie moet per ruimte de
gebruiksoppervlakte en het gebruiksdoel duidelijk
leesbaar zijn)

6. Toelichting
Heeft u nog aanvullende informatie die voor de beoordeling van uw aanvraag van belang is?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Ondertekening
Aanvrager verklaart deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en de eigenaar verklaart
akkoord te zijn met het doen van de aanvraag.
Datum
Handtekening aanvrager
Datum
Handtekening eigenaar

Informatie
Als een bestemmingsplan splitsing of samenvoeging verbiedt, dan kan geen huisnummer worden toegekend.
Het aanvragen of intrekken van een huisnummer kan (financiële) gevolgen hebben voor uw huurtoeslag of
vastrechtkosten voor nutsvoorzieningen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u hiervoor naar de
Belastingdienst of uw leverancier van water, gas of elektriciteit.
Vragen
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team BAG van de afdeling VTH
de Kempen. U bereikt hen via telefoonnummer 0497-531300 of via e-mail BAG@kempengemeenten.nl.
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