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Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding) 
 

1 Gegevens van de aanvrager 

1a Naam en voorletters             man    vrouw 

1b Naam bedrijf  _________________________________________________________________                                                                                                                  

1c Correspondentieadres _________________________________________________________________                                                                                                                                     

1d Postcode en plaats _________________________________________________________________ 

1e Telefoonnummer  _________________________________________________________________ 

1f BSN- of KvK-nummer _________________________________________________________________ 

1g E-mailadres  _________________________________________________________________ 

1h Bent u   eigenaar   huurder  anders, namelijk  _________________________________________ 

    

2  Gegevens object 

2a Straat en huisnummer _________________________________________________________________ 

2b Postcode en plaats _________________________________________________________________ 

2c Reden aanvraag  bestaand object  / splitsing / samenvoeging / verbouw / anders * 

2d Omschrijving object _________________________________________________________________ 

  

3  Gegevens van de eigenaar (invullen als u niet zelf de eigenaar van het object bent) 

3a Naam en voorletters             man    vrouw 

3b Naam bedrijf  _________________________________________________________________                                                                                                                                     

3c Correspondentieadres _________________________________________________________________                                                                                                                                     

3d Postcode en plaats _________________________________________________________________ 

3e Telefoonnummer  _________________________________________________________________ 

3f E-mailadres  _________________________________________________________________ 

    

4  Vereiste bijlagen 

4a Situatieschets 

4b Bouwkundige plattegrond 

4c   Stuur dit formulier naar: gemeente Haaksbergen, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen,  

mailen mag ook naar: gemeente@haaksbergen.nl 

 

5 Handtekening 

Aanvrager  _________________________________________________________________ 

Datum   _________________________________________________________________ 

 

Handtekening aanvrager _________________________________________________________________ 

 

Eigenaar  _________________________________________________________________ 

Datum   _________________________________________________________________ 

 

Handtekening eigenaar    _________________________________________________________________ 

 

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag naar waarheid heb ingevuld en weet ik dat er kosten verbonden zijn 
aan het indienen van een aanvraag 
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Toelichting 
 

De gemeente is op grond van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG)  wettelijk verplicht om 

woningen, winkels en bedrijfs- en kantoorpanden te nummeren. Als eigenaar kunt u uw pand dus niet zelf een 

(huis)nummer geven. 

 

De gemeente kent nummeraanduidingen toe of trekt nummeraanduidingen in bij nieuwbouw, splitsing- samenvoeging 

en vernummering van een gebouw. 

 

U kunt het verzoek indienen per post (Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen), per E-mail (gemeente@haaksbergen.nl) 

of persoonlijk afgeven aan de balie in het gemeentehuis (locatie: Blankenburgerstraat 28 te Haaksbergen). Denk er 

aan dat in alle gevallen het formulier volledig is ingevuld en voorzien is van een handtekening. 

 

Stuur mee met uw aanvraag: 

 Een duidelijke bouwplantekening op schaal 1:1000 van de oude en de nieuwe situatie met per ruimte de 

gebruiksoppervlakte en het gebruiksdoel duidelijk leesbaar. 

 Als u huurder bent het toestemmingsformulier van de eigenaar 

 

Hebt u een omgevingsvergunning aangevraagd? Of gaat u dat binnenkort doen? Dan hoeft u geen apart verzoek voor 

huisnummering in te dienen. Dat regelt de gemeente dan automatisch bij de behandeling van de 

omgevingsvergunning. 

 

Op grond van de legesverordening van de gemeente Haaksbergen bent u voor het in behandeling nemen van een 

verzoek om huisnummering leges verschuldigd. Voor de hoogte van de leges verwijzen wij u naar de gemeentelijke 

legesverordening. 
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