Aanvraagformulier Zelf Aan te brengen Veranderingen (ZAV)

Naam_____________________________________________________________________
Adres_____________________________________________________________________
Postcode en woonplaats______________________________________________________
Telefoonnummer privé___________________________mobiel_______________________
E-mail adres:_______________________________________________________________
Welke veranderingen wilt u in de woning (laten) uitvoeren?
(stuur zo mogelijk werktekeningen mee)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Waar in de woning wilt u deze verandering (laten) uitvoeren?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Welke materialen gaat u gebruiken?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Wilt u vanuit de Woningstichting Sint Antonius van Padua begeleiding voor het
aanbrengen van de veranderingen in uw woning?
[]
[]

Ja, dat stel ik op prijs: ik bel zelf voor een afspraak via (0252) 34 31 00 en geef hierbij
aan dat het om advies/begeleiding gaat voor een ZAV in mijn woning
nee, dat is niet nodig

Wilt u de veranderingen zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een bedrijf?
[]
ik wil de verandering zelf uitvoeren
[]
ik wil de verandering laten uitvoeren door firma______________________________
Wanneer wordt de verandering in de woning aangebracht?

Ik wil de verandering op _____________________(datum) (laten) aanbrengen.
Wanneer denkt u dat de werkzaamheden afgerond zijn?

Ik reken er op dat de verandering op _________________ (datum) gereed zal zijn.

Heeft u voor deze verandering een bouwvergunning aangevraagd?
[]
[]
[]

ja, ik sluit een kopie van de vergunning als bijlage toe
ja, de procedure is nog niet rond. Ik stuur zo snel mogelijk een kopie van deze
vergunning
nee, voor deze verandering is geen bouwvergunning noodzakelijk

De verandering mag geen hinder opleveren voor uw buren, stemmen zij in met uw
plannen?
[]
[]
[]

ja, ik voeg van de buren een schriftelijke instemming bij (nb: afhankelijk van de aard
van de gewenste verandering kunnen dit meerdere omwonenden zijn)
nee, zij hebben bezwaar tegen mijn plannen
n.v.t., de verandering bezorgt mijn buren geen hinder, ik heb geen instemming nodig

Ontstaat door de aangebrachte verandering een ingrijpende wijziging in de leidingen van
gas, water en/of elektra?
[]
[]

nee, de verandering heeft geen gevolgen voor dergelijke leidingen
ja, ik zorg voor een veiligheidsinspectierapport als de verandering is aangebracht.

Ondergetekende verklaart bij de uitvoering van de hierboven beschreven verandering er voor zorg te
dragen dat deze voldoet aan de eisen zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van
Woningstichting Sint Antonius van Padua van een Zelf Aangebrachte Verandering en dat hij/zij zich zal
houden aan de gestelde kwaliteitseisen.

Plaats en datum___________________________

Handtekening huurder: __________________Handtekening medehuurder:_____________
(indien het huurcontract op twee namen staat, zijn beide handtekeningen nodig)

Zodra de aanvraag bij ons binnen is, krijgt u binnen 3 weken bericht.

U kunt dit formulier met eventuele bijlagen volledig ingevuld:
sturen naar Woningstichting Sint Antonius van Padua, Antwoordnummer 12004,
2200 VD Noordwijkerhout. Een postzegel is niet nodig;
inscannen en mailen naar info@ws-padua.nl;
afgeven bij ons op kantoor Forum 5 in Noordwijkerhout.
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