
 

Aanvraagformulier  ZAV * 
 

Door het invullen van dit formulier vraagt u toestemming om zelf veranderingen in 
uw woning aan te brengen. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u binnen twee 
tot vier weken een brief waarin staat of wij de aanpassing toestaan. In deze brief 
staat ook onder welke voorwaarden u toestemming krijgt en of de verandering mag 
blijven zitten, mocht u in de toekomst verhuizen.  
 

Wij raden u aan om vóór het invullen van dit formulier de brochure ‘Klussen in uw woning’ en het 
‘Overzicht klussen in de woning’ goed te lezen. Wilt u advies over de mogelijke aanpassing? 
Neem dan contact op met ons. Wij denken graag met u mee!  
  

Uw gegevens 

Voorletter(s) en achternaam : ………………………………………..……………………  m / v ** 

Naam (evt.) medehuurder : ………………………………………..……………………  m / v ** 

Straat en huisnummer : ………………………………………..…………………………….. 

Postcode en plaats : ………………………………………..…………………………….. 

E-mailadres : ………………………………………..…………………………….. 

Telefoonnummer : ………………………………………..…………………………….. 

 

Korte omschrijving van de zelf aangebrachte verandering: 

Wat wilt u aanpassen? : ………………………………………..…………………………….. 

   ………………………………………..…………………………….. 

   ………………………………………..…………………………….. 

   ………………………………………..…………………………….. 

Om welke ruimte gaat het? : ………………………………………..…………………………….. 

   ………………………………………..…………………………….. 

   ………………………………………..…………………………….. 

Welke materialen wilt u gebruiken? : ………………………………………..…………………………….. 

   ………………………………………..…………………………….. 

   ………………………………………..……………………………..

   ………………………………………..…………………………….. 

Wie voert/voeren de klus uit? : ………………………………………..…………………………….. 

   ………………………………………..…………………………….. 

   ………………………………………..…………………………….. 

Wanneer staat de klus gepland? : ………………………………………..…………………………….. 

   ………………………………………..…………………………….. 

   ………………………………………..…………………………….. 

 
*   ZAV staat voor Zelf Aangebrachte Veranderingen (of Voorzieningen) 
**  a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is



 

 

Bijlagen 

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, ontvangen wij bij dit formulier 
graag de volgende bijlagen:  
• Tekening van de aanpassing; 

• Foto’s van de huidige situatie; 

• Wanneer het om een grotere aanpassing gaat: 
- Materiaalstaat; 
- Bestek of werkomschrijving aannemer; 
- Kopie bouwvergunning; 
- Verklaring “geen vergunning nodig”.  

 
 
Aantal bijlagen bij dit formulier: ………… 
 
 
 

Ondertekening 

Door het invullen en ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden die wij 
stellen aan de kwaliteitseisen en regels van de aanpassing. Deze kwaliteitseisen en regels staan 
beschreven in de folder ‘Klussen in uw woning’ en in het ‘Overzicht klussen in de woning’.  
Door dit ingevulde formulier kunt u niet het recht op een vergunning ontlenen.  

 

 

Plaats en datum : ………………………………………..…………………………….. 

 
 
 
…………………………….…….     …………………………….……. 
Handtekening hoofdhuurder     Handtekening medehuurder 

 
 
 
 
 
 
 

Retouradres 
U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend mailen naar info@lekstedewonen.nl of 
opsturen naar: LEKSTEDEwonen 
 Postbus 187 
 4130 ED  VIANEN Ut 
 
 
 
 
 


