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Aanvraagformulier
Zelf Aangebrachte Voorziening

(ZAV)

Met dit formulier kunt u toestemming vragen voor een verandering die u wilt aanbrengen in de
woning. U ontvangt binnen 4 weken antwoord op uw aanvraag. Onze voorwaarden kunt u lezen in de
brochure “Het ZAV beleid”. Deze brochure kunt u lezen en downloaden via onze website.

1. Welke verandering wilt u in de woning (laten) aanbrengen?

……………………..………………………………………………………………………………………………………………..……..
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

2. Verandert er iets aan de volgende zaken:

* indeling van de woning ν ja ν nee
* elektrische installatie ν ja ν nee
* waterleiding ν ja ν nee
* gasleiding ν ja ν nee

3. Waarom wilt u de woning (laten) veranderen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Waar wordt de verandering aangebracht? Bijvoorbeeld in de keuken, aan de gevel enz.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

5. Welk materiaal wordt toegepast?

ν hout
ν steen
ν type tegels (wand/vloer/anders nl. …………………………………………………………………………………….)
ν type sanitair
ν anders nl. …………………………………………………………………………………………………………………………….
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6. Wanneer wilt u de verandering in uw woning gaan aanbrengen?

ν ik wil de verandering  aanbrengen op .…….…………………………………..……………. (datum invullen)
ν de verandering is reeds aangebracht

7. Wilt u de verandering zelf aanbrengen of laten aanbrengen?

ν ik wil de verandering  zelf aanbrengen
ν ik wil de verandering laten aanbrengen door:
 ……………………………………………………………………………………………………………….(naam bedrijf invullen)

NB: Heeft u tekeningen van de verandering? Voeg deze toe aan uw aanvraag!

Ik verklaar hierbij dat de uitvoering van de in dit aanvraagformulier beschreven verandering
voldoet aan de in de brochure “Het ZAV Beleid” beschreven regels en kwaliteitseisen.

Naam:  …………………………………………………………………….

Adres:  ……………………………………………………………………..

Postcode:………………………………………………………………….

Woonplaats: …………………………………………………………….

Telefoonnummer: ……………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………..

Datum: …………………………………………………………………….

Handtekening: …………………………………………………………

In te vullen door Woningbouwvereniging Reeuwijk

Aanvraag behandeld door: ………………………………………………………………………………………………………………

Datum:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Beoordeling: ν   definitieve toestemming

ν geen toestemming

ν toestemming, maar aan het einde van de huurovereenkomst moet de
verandering verwijderd worden of eventueel overgenomen worden
door de nieuwe huurder (vastgelegd op verklaring van overname)

Handtekening opzichter: …………………………………………………………………………………………………………………

Formulier versturen naar: info@wbvreeuwijk.nl of afgeven bij Koningin Wilhelminahof 6, Reeuwijk.


