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Toestemming aanvragen is eenvoudig. Vul dit formulier in en stuur het naar Wonen Vierlingsbeek en voeg 
eventuele tekeningen en foto’s toe. U krijgt binnen twee werkweken bericht.  
  
Uw adresgegevens: 
 
Naam:    ______________________________________________________________________ 

Adres:    ______________________________________________________________________ 

Woonplaats:   ______________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  _________________________  e-mail: ______________________________________ 

 

1. Wat aan de woning wilt u naar eigen wens (laten) veranderen?  
  

 Aanbouw       Keuken  

 Badkamer       Overkapping/ serre 

 Dakkapel/ dakraam/ dakvenster   Installatie  

 Toilet       Tuinhuis/ schuur/ garage  

 Anders, namelijk______________________________________________________________________ 

 

2. Wanneer wilt u de verandering in uw woning (laten) uitvoeren?  
 
Startdatum:    __________________   Verwachte opleverdatum:  __________________  
 

3. Moeten er breekwerkzaamheden worden verricht of werkzaamheden van constructieve aard? 

 Nee      Ja 

4. Moeten er veranderingen worden aangebracht aan de waterleiding, gasleiding of elektrische installatie? 

 Nee      Ja, aan de waterleiding / gasleiding / elektrische installatie * 

     * doorhalen wat niet van toepassing is 

5. Heeft u voor de verandering een vergunning aangevraagd bij de gemeente? 

 Nee      Ja (kopie van bevestiging aanvraag of vergunning bijvoegen) 

6. Heeft u (bouw)tekeningen gemaakt of laten maken van de verandering? 

 Nee      Ja 

7. Wilt u vooraf advies of begeleiding bij de bovenstaande veranderingen van Wonen Vierlingsbeek? 

 Nee      Ja (kopie van de tekening(en) bijvoegen) 

 

Ik ben me bewust dat ik de genoemde verandering alleen mag uitvoeren na toestemming van Wonen 
Vierlingsbeek en als deze voldoet aan de richtlijnen en regelgeving Zelf Aangebrachte Verandering van Wonen 
Vierlingsbeek.   
  
Datum:   ______________________ 

 
 
Handtekening: ______________________ 
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Deze zijde niet beschrijven: wordt ingevuld door Wonen Vierlingsbeek 

 

Uw aanvraag is:     Datum:   Behandeld door: 

 Afgewezen       

 Goedgekeurd     

 Aangehouden 

Motivatie / toelichting / aanvullende eisen: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Hoe gaat het uitvoeren van uw ZAV nu verder? 

 U mag uw ZAV zonder verdere afspraken of controle uitvoeren. Hierbij houdt u zich aan de ZAV richtlijnen en 

regelgeving die u ontvangt bij dit formulier.     

 Voor u begint aan uw ZAV dient u de te gebruiken materialen bij Wonen Vierlingsbeek te bemonsteren. Hiervoor 

maakt u vooraf telefonisch een afspraak met onze senior technisch beheerder.    

 Na uitvoering van uw ZAV maakt u een afspraak voor een eindcontrole en goedkeuring. Hiervoor maakt u vooraf 

telefonisch een afspraak met onze senior technisch beheerder.  

 Anders, namelijk: ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Beoordelingsbezoek/ 

advies 

 Nee   

 Ja, opmerkingen: 

 

 

Datum: Behandeld door: 

Bemonstering 

materiaal 

 

 

 Nee   

 Ja, opmerkingen: 

 

  

 

Werkzaamheden 

gereed 

 

 

 Nee   

 Ja, opmerkingen: 

  

 

   

 


