
1: . . .... 

.......... ~ ...... · .. dea/~··19Jf .. 
~. ~ 

Ondergeteeken.de .... &I6 . .. : ... á .. ~i:.._ ...... ..... ... . 
.. :.,.,~ 

~~~l'fi. wonende te ..• ~ ..................................... . 
:::~:in7:o~~~de=~te ve~eken om 

~~.~/~~ . 

~~ ..... /~tie .9. ........ No. /Jf't2 ......... der Kad. 

Gem;~bOU",:~'k ,ru:-::~~,_;IZ;. ~., .... 
.. . .... . .. ~ . wonende te ~,. .. . .-...... 

Eeaeluijvift§ eft teekening gaan in tweevoud hierbij. 

Aan 

Heeren Burgemeester en Wethouders 

van 

~014. 

Het welk doende: 

Zie ommezijde. 



N.B. Het verzoekschrift moet inhouden eene opgave van den aard van het 

werk en van. de bestemming van het gebouw en voorts. zoo de aanvrager niet 

het bouwwerk uitvoert. den naam en de woonplaats van den bouwmeester of 

den werkbaas. die met de uitvoering is belast. 

Bij dit verzoekschrift moet~n in dubbel worden overgelegd de ter beoordee1ing 

noodige plannen en teekeningen. bewerkt op eene schaal van ten minste 1 op 100 

voor de platte gronden, en voor de doorsneden. 

De teekeningen zullen aangeven : 

Ie. de nauwkeurige aanduiding der plaats. waar gebouwd wordt met vermelding 

der kadastrale Sectie en nummers ; 

2e. de oppervlakte van elke woning binnen de muren; 

3e. het hoogtepeil van den vloer der beneden woonvertrekken en de hoogte 

van de verdiepingen; 

ie. het aantal vertrekken; 

Se. de afmetingen en inrichtingen der privaten; 

6e. de afmetingen der ter bewoning in te richten vertrekken en van trappen 

en portalen; 

7e. de toegangswegen naar buiten en de grootte daarvan; 

8e. de middelen tot watervoorziening; 

ge. de inrichting der fundeeri~g; 

10e. de dikte der muren; 

l1e. afmetingen en onderlinge afstand der binten en van de v.erankering; 

12e. de constructie der bekapping; 

13e. alles. wat op den afvoer van rook; water. facaeliën en vuil betrekking heeft. 

met beschrijving; 

lie. alles. wat op de toevoer van licht en lucht betrekking heeft. met beschrijving. 



Uit de teekeningen en de bijgevoegde beschrijvingen moet verder blijken. 

uit welke materialen het gebouw in de onderdeelen zal ~orden saamgesteld. 

Verder is de aanvrager verplicht. alle stukken en teekeningen over te leggen. 

welke Burgemeester en Wethouders voor eene juiste beoordeeling der bouwplannen 

verlangen. 

Een gewaarmerkt afschrift der vergunning moet ten allen tijde op het werk 

aanwezig zijn en op de eerste aanvrage worden vertoond aan de gene. die be~ 

voegd is tot het handhaven van deze verordening. 

Zie verder de bepalingen van de verordening. 




