Aanvraagformulier
Zelf aangebrachte Verandering (ZAV)
Met dit formulier vraagt u om goedkeuring voor het aanbrengen van een zelf aangebrachte
verandering in uw w oning of appartement. Wij vragen u een aantal vragen te beantw oorden en
de verandering(en) te beschrijven. Uw antw oorden helpen ons om uw verzoek snel te
beoordelen. Wij adviseren u om vooraf de brochure ‘ Klussen in uw huurw oning’ te lezen. Deze
kunt u dow nloaden op onze w ebsite w w w .openbaarbelang.nl.

Stuur dit formulier volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening aan Openbaar Belang,
Postbus 31, 8000 AA ZWOLLE of per e-mail naar info@openbaarbelang.nl.

1. Welke verandering w ilt u in de w oning (laten) aanbrengen? (indien mogelijk tekening of
situatieschets
toevoegen).……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Waar in uw w oning w ilt u deze verandering (laten) aanbrengen? Graag de plaats in/aan de
w oning noteren. Bijvoorbeeld in de keuken, aan de gevel, aan kozijnen, op het dak, etc.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Waarom w ilt u dit in de w oning (laten) veranderen?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Moeten er voor de aanpassing w erkzaamheden w orden verricht aan de w aterleiding,
verw arming, gasleiding of elektrische installatie?
o

Ja, aan de ……………………………………………………………………………………………..

o

Nee.

5. Wanneer w ilt u de verandering in uw w oning aan gaan brengen?
o

Ik w il de verandering aanbrengen op ………………………………(datum)

6. Wilt u de verandering zelf aanbrengen of aan laten brengen?
o

Ik w il de verandering zelf aanbrengen.

o

Ik w il de verandering aan laten brengen door …………………………….……….

7. Wat zijn de verw achte kosten die in aanmerking komen voor vergoeding? (Facturen en bonnen
achteraf indienen voor het vaststellen van de definitieve vergoeding. )
€ ………..…….
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De w erkzaamheden w orden in opdracht van de huurder uitgevoerd. Alle kosten voor het
plaatsen van de voorziening en het toekomstige onderhoud van de voorziening zijn voor
de huurder.
De w erkzaamheden w orden uitgevoerd zoals omschreven staan in de ingediende
tekening/berekening en/of andere w erkomschrijving.
Het is niet toegestaan om te boren in de gevel of om hak- en/of breekw erk te verrichten
aan de constructieve onderdelen van de w oning of het gebouw . Mochten die handelingen
w el noodzakelijk zijn voor de voorziening, dan w ordt dit , alvorens toestemming w ordt
afgegeven, overlegd met Openbaar Belang.
Als er een externe adviseur/derden ingehuurd moet w orden, dan zijn die kosten voor
rekening van de huurder. Dit w ordt vooraf aan de opdrachtverstrekking besproken.
Indien er een bouw vergunning nodig is, dan kunt u deze bij de gemeente Zw olle
aanvragen. Na het verlenen van de vergunning w ordt een kopie naar Openbaar Belang
toegestuurd. Pas na ontvangst van de vergunning mag er met de w erkzaamheden
w orden begonnen.
Wijzigingen aan w ater, -gas- en elektrische installaties moeten aantoonbaar door een
erkend installateur w orden uitgevoerd. Bij controle dient een verklaring van de installateur
te w orden overlegd.
De uitgevoerde w erkzaamheden voldoen aan de eisen en voorw aarden die door
nutsbedrijven, gemeentelijke en/of overheidsinstellingen w orden gesteld.
Uitvoering van de w erkzaamheden mag de andere buurtbew oners geen overlast
bezorgen.
De voorziening valt in zijn geheel onder de verantw oordelijkheid van de huurder en niet
onder de verantw oordelijkheid van de verhuurder.
Indien verhuurder van overheidsw ege w ordt verplicht de aangebrachte w ijzigingen
ongedaan te maken, w ordt dit op zo kort mogelijke termijn, in ieder geval binnen een
maand, door de huurder gedaan.
Wanneer er w erkzaamheden aan de w oning w orden uitgevoerd in opdracht van Openbaar
Belang en dit w as reeds bekend bij het aanbrengen van de voorziening, zal de huurder,
indien noodzakelijk, de voorziening verw ijderen zonder daar enige vergoeding voor te
krijgen.
In geval van collectief planmatig-/ vervangingsonderhoud op een complex kan Openbaar
Belang beslissen de ZAV te vervangen door een door Openbaar Belang te bepalen
gelijkw aardige uitvoering. Eventuele compensatie hangt af van de afschrijftermijn.
Met de w erkzaamheden mag pas begonnen w orden als Openbaar Belang schriftelijk
toestemming heeft verleend.

Uw aanvraagformulier w ordt beoordeeld door Openbaar Belang, u ontvangt binnen 10
w erkdagen een schriftelijke bevestiging van deze beoordeling.
Ik verklaar dat ik bij de uitvoering van de hierboven beschreven verandering zorg dat deze
voldoet aan alle kw aliteitseisen die Openbaar Belang hieraan stelt.
Persoonlijke gegevens
Naam:

……………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………

Telefoonnummer (overdag):

……………………………………………………………

E-mail:

……………………………………………………………

Datum:

Zw olle …………………………………………………..

…………………………………………………………….
(handtekening)

