Zelf aanbrengen van een verandering of voorziening in
uw huurwoning

Tekening
Op de volgende pagina van het formulier is ruimte voor een tekening. De tekening moet voldoen aan de volgende
voorwaarden:



schaal 1:100

Gegevens aanvrager



aanzichten

Achternaam:



te gebruiken materialen



kleurstelling



plattegrond



situatieschets

Voorletters:
Geslacht:

man/vrouw

Geboortedatum:
Adres:
Postcode:

Algemene voorwaarden ZAV

Plaats:

U beschikt over toestemming van de gemeente als de ZAV bouwvergunnings- is of meldingsplichtig is. U bent zelf

E-mailadres:

verantwoordelijk voor het onderhoud van de ZAV.

Omschrijving van de ZAV
Welke verandering wilt u aanbrengen?

De ZAV wordt op correcte wijze en met deugdelijke materialen uitgevoerd. U bent verplicht te voldoen aan de
eisen van de gemeentelijke bouwordening, Bouw- en Woningtoezicht, nutsbedrijven en brandweer. Alle kosten en
risico's (financieel en bouwkundig) voortkomend uit het aanbrengen van de ZAV zijn voor uw rekening. Hieronder
valt ook de aansprakelijkheid met betrekking tot gebreken en het afsluiten van benodigde verzekeringen. U hebt
altijd het recht om de ZAV ongedaan te maken, wel bent u dan verplicht om de woning terug te brengen in de staat
zoals deze was voor het aanbrengen van de ZAV. Een ZAV waarvoor u geen toestemming hebt gekregen wordt niet
overgenomen door Mijande Wonen bij uw vertrek. Het aanbrengen van de ZAV leidt niet tot hinder of overlast voor

Waar wilt u deze aanbrengen? (zo mogelijk tekening en afmetingen toevoegen)

omwonenden. Veranderingen aan gas-/elektrische installaties worden altijd uitgevoerd door een erkend installateur,
hierbij moet een keuringsrapport overlegd worden.
Ik ga akkoord met de 'Algemene voorwaarden ZAV' en heb deze aanvraag naar waarheid ingevuld:

Welke materialen wilt u gaan gebruiken?

Plaats:
Datum:

Handtekening:

Wie gaat het werk uitvoeren? (zelf/aannemer/anders)
Stuur dit aanvraagformulier naar:
Mijande Wonen
Postbus 232
7670 AE VRIEZENVEEN
Wanneer wenst u de werkzaamheden te starten?
Binnen 4 weken ontvangt u van ons een antwoord op uw aanvraag.
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Aanvraagformulier ZAV
(Zelf Aangebrachte Voorzieningen)

Mijande Wonen

Klantkantoor
Denekamp

7670 AE Vriezenveen

Ootmarsumsestraat 4a

Klantkantoor
Vriezenveen

Oosteinde 193

7591 EP Denekamp

7671 BW Vriezenveen

7671 AW Vriezenveen

T 088 - 807 07 00

T 088 - 807 07 00

Postbus 232

Beukenhof 2

T 088 - 807 07 00

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Versie 1.3

mail@mijande.nl
www.mijande.nl
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Samen bouwen aan dorpskracht

