
Adreselementen internationale postadressen 

 
De onderstaande tabel een geselecteerd overzicht van de gangbare adresopbouw 
voor de belangrijkste handelsnaties. Dit kan van pas komen bij het invoeren van 
adressen in een database, of het maken van webformulieren. Verder kun je aan de 
hand van deze tabel makkelijker inschatten hoeveel regels een adres zal beslaan. 
 
 

Land Postcode Provincie 
in adres 

Gebouw 
in adres 

Kantoor 
in adres 

adres 
regels 

      

Argentinië links ja zelden ja 2-4 
Australië rechts deelstaat ja ja 3 
België links nee zelden nee 2-4 
Brazilië links nee nee ja 2-4 
Canada rechts nee ja ja 2-3 
China rechts nee nee nee 3 
Denemarken links nee nee ja 2 
Duitsland links nee nee nee 2 
Finland links nee nee ja 2 
Frankrijk links nee ja nee 2-4 
Griekenland links nee nee nee 2-4 
Hongarije links nee nee nee 2 
Ierland Dublin county ja nee 3-4 
India rechts ja ja nee 3-4 
Indonesië rechts nee ja nee 2-3 
Israël links nee nee nee 2-3 
Italië links afkorting nee nee 2-4 
Japan rechts prefectuur ja ja 3-5 
Luxemburg links nee nee nee 2 
Mexico links nee nee nee 3-4 
Nederland links nee nee nee 2 
Nieuw-Zeeland rechts nee nee nee 3 
Nigeria geen state ja nee 3-5 
Noorwegen links nee nee nee 2 
Oostenrijk rechts nee nee nee 2 
Polen links nee nee nee 2 
Portugal links nee nee ja 2-3 
Rusland rechts nee nee nee 2 
Singapore rechts nee ja ja 2-3 
Slovenië links nee nee nee 2 
Spanje links afkorting nee ja 2-3 
Suriname      
Taiwan rechts county nee nee 3-4 
Tsjechië links nee nee nee 2 
Turkije links nee nee ja 3 
Verenigd 
Koninkrijk 

rechts county ja nee 3-5 

Verenigde Staten rechts afkorting ja ja 2-3 
Zuid-Afrika rechts nee ja nee 3-4 
Zuid-Korea rechts prefectuur ja ja 3-4 
Zweden links nee nee nee 2 
Zwitserland links nee nee nee 2 
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