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Aanvraag
Zelf Aangebrachte Veranderingen

1 Gegevens van de aanvrager

Naam en voorletters:           M / V*

Huidig adres:  

Huidige postcode/ woonplaats: 

Toekomstig adres

Toekomstige postcode/ woonplaats   

Telefoon privé: Telefoon mobiel:  

Telefoon werk: 
  

2 Gegevens over de voorgenomen verandering

2a Op welke plaats wilt u de verandering gaan uitvoeren?: 

	in de woning zelf, namelijk
	 	woonkamer 	badkamer
	 	keuken 	toilet
	 	slaapkamer(s) 	zolder
   	anders namelijk 

	buiten de woning, namelijk
	 	in de achtertuin 	aan de voorgevel
	 	in de zijtuin 	aan de achtergevel
	 	vaste berging en/of aanbouw 	aan de zijgevel
	 	in of aan de losstaande berging 	op of aan het dak
   	anders namelijk 

2b Geef, indien mogelijk, in deze lijst aan om welk soort verandering het gaat

 	vervanging / uitbreiding* sanitair 	uitbreiding elektra
	 	vervanging / uitbreiding* keukenblok 	aanleggen centrale verwarming
	 	verwijderen en/of vervangen tegelwerk 	doorbraak slaapkamer
	 	overige veranderingen aan indeling maken 	serre aanbrengen 
  optrekken, vergroten en/of verbouwen garage 	dakkapel aanbrengen 
  plaatsen tuinhuisje of houten schuur 	carport maken 
  optrekken tuinmuur in metselwerk 	(schotel)antenne aanbrengen 
  optrekken, vergroten en/of verbouwen berging 	zonwering aanbrengen 
  aanbouw van steen aan de woning maken  anders namelijk

* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Met dit formulier vraagt u toestemming voor het aanbrengen van veranderingen aan of bij uw huurwoning.  
Wij verzoeken u de vragen te beantwoorden en de veranderingen te beschrijven.
Uw antwoorden helpen ons om uw verzoek snel te beoordelen.
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2c Geef een beschrijving van de verandering

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Aanvullende gegevens over de voorgenomen verandering
Er moeten wel / geen* breekwerkzaamheden of werkzaamheden van constructieve aard worden verricht 

Er moeten wel / geen* werkzaamheden worden verricht aan de waterleiding

Er moeten wel / geen* werkzaamheden worden verricht aan de gasleiding

Er moeten wel / geen* werkzaamheden worden verricht aan de elektrische installatie

Er is voor de verandering wel / geen* vergunning aangevraagd bij de gemeente

Er is wel / geen* bouwtekening gemaakt van de verandering?

Zo ja, een kopie van de tekeningen bijvoegen. Bij doorbraken, verbouwen, aanbouwen of bijbouwen altijd een tekening bijvoegen.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren zich te zullen houden aan de kwaliteitseisen van Woonmeij, zoals genoemd in de brochure 
ZAV van Woonmeij. Indien Woonmeij als voorwaarde stelt dat ondergetekende(n) de verandering bij beëindiging van de huurover-
eenkomst moet(en) verwijderen, dient / dienen ondergetekende(n) zich daar aan te houden.

4 Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Plaats / Datum        Plaats / Datum 
 

Handtekening huurder        Handtekening medehuurder 
  
 

* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.


