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Aanvraagformulier zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) 
Veranderingen in de huurwoning 

 
Gegevens aanvrager: 
 
Naam en voorletters hoofdhuurder: ____________________________________________________ 
 
Naam en voorletters medehuurder: ____________________________________________________ 
 
Straat, huisnummer: ________________________________________________________________ 
 
Postcode, woonplaats: ______________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: __________________________________________________________________ 
 
E-mailadres: ______________________________________________________________________ 
 
Datum aanvraag: __________________________________________________________________ 
 
 
Waar in de woning wilt u de verandering aanbrengen? 
 

   Keuken   Woonkamer   Slaapkamer   Badkamer/douche 
 

   Toilet   Zolder   Installatie    Buiten de woning 
 

   Anders namelijk: ________________________________________________________________ 

 
 
Wat bent u van plan te veranderen in uw woning? Geef een korte omschrijving. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Welke materialen gaat u hiervoor gebruiken? 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Gaat u de werkzaamheden zelf uitvoeren?  
 

   Ja 

   Nee, het bedrijf dat hiervoor ingeschakeld zal worden is:_________________________________ 
 
 
Wanneer brengt u de verandering in de woning aan en wanneer denkt u dat de 
werkzaamheden afgerond zijn? 
 
Ik ben van plan de verandering op _____________________________________________ te starten 
 
Ik verwacht dat de verandering klaar is op _______________________________________________ 
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Heeft u voor de verandering een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) 
aangevraagd? 
 

   Ja, ik sluit een kopie van de vergunning bij. 

   Ja, de procedure is nog niet rond. Ik stuur zo snel mogelijk een kopie van de vergunning. 

   Nee, voor deze verandering is geen vergunning noodzakelijk. 
 
De verandering mag geen hinder opleveren voor uw buren. Stemmen uw buren in met de 
plannen? 
 

   De verandering bezorgt mijn buren geen hinder, ik heb geen instemming nodig. 

   Ja, ik voeg een schriftelijke instemming van de buren bij. 

   Nee. 
 
Ontstaat door de verandering een ingrijpende wijziging in leidingen van gas, water of elektra? 
 

   Nee, de verandering heeft geen gevolgen voor het leidingwerk. 

   Ja, ik lever een veiligheidsinspectierapport in als de verandering is aangebracht. 
 
Wilt u van ons advies over en/of begeleiding bij het aanbrengen van de verandering? 
 

   Ja, dat stel ik op prijs en ik neem contact op met u om een afspraak te maken. 

   Nee, dat is niet nodig. 
 
Door u aan te leveren documenten: 
 
(Werk)tekening van de verandering 

   stuur ik nu mee 

   volgt later 

   niet van toepassing 
 
Omgevingsvergunning 

   stuur ik nu mee 

   volgt later 

   niet van toepassing 
 

Instemming van de buren 

   stuur ik nu mee 

   volgt later 

   niet van toepassing 
 
Veiligheidsinspectierapport leidingwerk 

   stuur ik nu mee 

   volgt later 

   niet van toepassing 

 
 
Verklaring 
 
Ondergetekende verklaart dat hij/zij de voorwaarden voor het aanbrengen van veranderingen in de 
woning van Woningstichting Vecht en Omstreken kent1. Daarnaast houdt hij/zij zich aan de richtlijnen 
die Vecht en Omstreken heeft opgesteld voor bovengenoemde veranderingen in de woning. 
 
 
 
____________________________________ 
Datum 
 
 
 
____________________________________  ____________________________________ 
Handtekening hoofdhuurder     Handtekening medehuurder2 
 

 

                                                      
1 Deze voorwaarden vormen een geheel met dit aanvraagformulier en behoort u ook te hebben ontvangen bij dit formulier. 
2 Indien de huurovereenkomst op twee namen staat, dan ook twee handtekeningen. 
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