
Datum 10 oktober 2017
Beh. Ambtenaar M. Najibi
E mailadres BAG.basisinformatie@amsterdam.nl
Besluit Toekenning nummeraanduiding
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Bezoekadres
Alle zeven stadsloketten

Postbus 2752
1000 CT Amsterdam
Telefoon 020 253 9327
amsterdam.nl/dbi

Betreft: OLO 2575501

Op basis van
artikel 108 van de Gemeentewet;
artikel 6 van deWet basisregistraties adressen en gebouwen;
artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011; en
artikel 13, vierde lid, van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

besluiten burgemeester en wethouders van Amsterdam:

1. tot hernummeren van het adresseerbaar object met adres:

Rapenburgerstraat 73F

tot adresseerbaar object met adres:

Rapenburgerstraat 75

overeenkomstig de bij deze nummerbeschikking behorende situatietekening (en gevel of
verdiepingsschets);

2. dat deze nummerbeschikking in werking treedt met ingang van de datum van bekendmaking;

3. dat het nummerbord moet worden uitgevoerd in zwarte cijfers en letters, hoog 9 cm op witte
achtergrond en aangebracht op 2m boven het vloerniveau direct rechts van elke toegang,
e.e.a. met in achtneming van NEN 1772 en 1773,

4. dat u als aanvrager/eigenaar verplicht bent om de bewoners en/of gebruikers van de inhoud van deze
nummerbeschikking op de hoogte te brengen;

5. dat aan deze nummerbeschikking geen overige rechten kunnen worden ontleend.

Namens burgemeester en wethouders,

M. Najibi
Medewerker Gegevensbeheer
Basisinformatie
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Niet eensmet dit besluit?
Bent u het niet eens met

de begrenzing van een verblijfsobject, stand of ligplaats zoals weergegeven op de situatietekening
(en gevel en/of verdiepingsschets);
de plicht tot het aanbrengen van het nummerbord (zie punt 3, pagina 1); of
het toekennen van de nummeraanduiding niet overeenkomstig artikel 13 van het Reglement
vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

dan kunt u hiertegen binnen zes weken na datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift
indienen.

In het bezwaarschrift (een brief) vermeldt u wat uw bezwaren zijn. Ook vermeldt u uw naam, adres,
telefoonnummer en e mailadres. De bezwaarschriftencommissie kan dan beter contact met u opnemen.
U ondertekent het bezwaarschrift en stuurt een kopie van dit besluit mee.
Het bezwaarschrift richt u aan:

College van burgemeester en wethouders,
p/a de directeur Basisinformatie
t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie Burgerzaken,
Postbus 2752,
1000 CT Amsterdam

Informatie over de postcode
Voor informatie over de postcode, voor zover deze nog niet bekend is, kunt u 4 6 weken na datum van
bekendmaking van de nummerbeschikking contact opnemenmet de klantenservice van PostNL, via de
website www.postnl.nl
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Bijlage
Geregistreerde en nieuwe situatie

Oud / nieuw huisnummer

Openbare ruimte Oude

Huisnr.

letter/

toevoeg.

Nieuwe

Huisnr.

letter/

toevoeg.

Aantal
bouwlagen

Verdieping
toegang

Gebruiksdoel(en )¹

Rapenburgerstraat 73 F 75 1 0 Woonfunctie
1 Bouwbesluit, artikel 1.1, eerste lid, noemt gebruiksdoel “gebruiksfunctie”.



OLO 2575501 Pagina 4 van 4

Bijlage
Situatietekening


