
Verzoek beoordeling Ruimtelijke Kwaliteit 
in het kader van vooroverleg 

Ontwerptekening(en) digitaal bijvoegen 

mm 

Ontwerp betreft : 
Monument : Q Ja Q Nee
Adres van het bouwwerk : 

Gegevens van de aanvrager 1

Naam (rechts-)persoon :
Indien rechtspersoon 
Vestigingsnummer KvK : 
Kwaliteit (bijv. eigenaar, huurder etc.) : 
Adres 2 :
Postcode : Woonplaats :
Telefoonnummer : Burgerservicenummer : 
E-mailadres :

Architect(en)
Naam :
Vestigingsnummer KvK : 
Kwaliteit (bijv. eigenaar, huurder etc.) : 
Adres 2 :
Postcode : Woonplaats :
Telefoonnummer :
Ingeschreven in het architectenregister onder nummer : 
Teneinde onnodig tijdverlies bij de beoordeling van het bouwplan door de stadsbouwmeester van de gemeente Best te voorkomen, 
raden wij u aan dit formulier volledig ingevuld en tezamen met de ontwerptekening(en) in te leveren. Deze ontwerptekening(en), te 
sturen aan vergunningen@gembest.nl, moeten het volgende weergeven: 
 De situatie met de terreinmaten, aangrenzende bebouwing, straatnamen, kadastrale nummers en noordpijl.
 De plattegronden, gevels en doorsnede (ingeval van verbouw tevens van de bestaande toestand); e.e.a. voorzien van maatvoering.
 Principedetails, in ieder geval van de goot-, respectievelijk de dakrandconstructie.

Ondertekening 
Datum : Plaats :

Handtekening aanvrager/architect : 

1 Indien sprake is van een juridisch rechtspersoon, hier de volledige naam van deze vermelden. 
2 straat en huisnummer c.q. postbusnummer 

Versie 20 december 2021 



Uiterlijk van het bouwwerk 

Gevels Materiaal Kleur 
Opgaand werk :
Eventueel trasraam  : 
Bekledingen :

: 
: 

Gevelopeningen 
Kozijnen  : 
Ramen  : 
Deuren :
Puivullingen :

Daken 
Dakbedekking :
Goten :
Boeidelen :

: 
: 

Diversen 
: 
: 

Opmerkingen 
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