Aanvraagformulier principeverzoek
Gegevens initiatiefnemer

Het contact verloopt per e-mail aan de persoon die om het advies verzoekt (en aan de gemachtigde, zoals een adviseur of een
architect, als u die heeft). De rekening van een principeverzoek wordt verstuurd naar de initiatiefnemer van het principeverzoek.

Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
KVK nummer

Gegevens gemachtigde
Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
KVK nummer
Locatie

Vul hier de gegevens in van het adres van het plan. Als er geen adres bekend is dan vult u hier het perceel en (indien van
toepassing) het kavelnummer in.

Straat (en huisnummer)
Postcode en plaats
Perceel (sectie en nummer)
Kavelnummer

Aard van de werkzaamheden

Vink aan wat van toepassing is en geef een korte omschrijving op het plan.

□ Nieuwbouw van een
□ Verbouw van een
□ Uitbreiding van een
□ Ontwikkeling van een
□ Ander gebruik* van een
□ Overige verandering van een

Checklist benodigde stukken

Bijlage(n), eventueel in schetsvorm, ten behoeve van de beoordeling van het plan. (Uit de aan te leveren documenten dient
duidelijk te worden wat het plan inhoudt).

1. afmeting en inrichting van het perceel en de bebouwde oppervlakte vanaf de perceelsgrenzen;
2. geveltekeningen met maatvoering (inclusief de gevels van eventuele ernaast gelegen bebouwing);
3. plattegronden met maatvoering en namen van de ruimtes (kamers);
4. doorsneden met hoogtemaatvoering ten opzichte van het straatniveau en het aantal bouwlagen
5. indeling parkeervakken (indien van toepassing);
6. foto’s van bestaande toestand (indien van toepassing, inclusief de directe omgeving);
7. extra toelichting op het plan, wanneer bovenstaande korte omschrijving niet toereikend is.
* Ter attentie:
Als er sprake is van een ander gebruik van een gebouw dat niet past binnen de regels van het bestemmingsplan,
zijn bovenstaande bijlage(n) alleen van toepassing wanneer er ook iets verandert in/aan of op het gebouw.
Welstand
Een plan in schetsvorm kan niet getoetst worden door de welstand. Voor een beoordeling van de welstand dient
bouwkundig tekenwerk met duidelijke vormgeving, materiaalgebruik en kleurgebruik ingediend te worden.
Ondertekening
Plaats
Datum
Handtekening

