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-  AANVRAAGFORMULIER ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN  - 
(geen schotelantennes) 

 
Perceelnummer  ……………………………………………………………………….. 
 
Naam huurder:   ……………………………………………………………………….. 
 
Adres:    ……………………………………………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer privé: ……………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer zakelijk: ……………………………………………………………………….. 
 
Mobiele nummer:  ……………………………………………………………………….. 
 
E-mailadres:   ……………………………………………………………………….. 
 
Soort aanvraag/aanvragen 
 

 Gipsplaten plafond 
 

 Granol of stucwerk op wanden 
 

 Tegelwerk in keuken, douche of toilet 
 

 Uitbreiding of wijziging gasleiding/ 
 elektra (buitenverlichting, wijziging  aan 
 groepenkast, wasmachineschakelaar) 

 Afvoer en/of waterleiding gewijzigd 
 (vaatwas- en wasmachinekraan en 
 aansluiting buitenkraan) 

 Dubbel glas 
 

 Isolatie gevel, dak of vloer 
 

 Centrale verwarmingsinstallatie, 
 plaatsen en/of verwijderen 
 (design)radiator, thermostaatkranen 

 Elektrische boiler plaatsen 
 

 Vervangen binnendeur 
 

 Verwijderen of verplaatsen van een 
 wand 

 Plaatsing en/of wijziging keukenblok 
 

 Plaatsing en/of wijziging sanitaire 
 voorzieningen (gekleurd sanitair, 
 duoblok, verhoogde toiletpot, ligbad, 
 douchebak, en dergelijke) 

 Berging 
 

 Aan- of uitbouw 
 

 Bijgebouw of overkapping 
 

 Dakraam  Dakkapel 
 

 Wandafwerking, zoals steenstrips en 
 dergelijke (kunststof wordt nooit 

 toegestaan i.v.m. brandveiligheid) 
 Zonnescherm / Rolluik 

 
 Tuin / vijver 

 
 Anders namelijk,  ………………………
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Waar wilt u de voorziening aanbrengen: 
 

  keuken      badkamer/toilet 
 

  woonkamer      hal 
 

  slaapkamer      zolder 
 

  tuin       balkon 
 

  gevel voorzijde/achterzijde    berging / schuur 
 
 
Wilt u voor de volgende voorziening een kopie van de verleende omgevingsvergunning  
bijsluiten: 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente en/of  
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning  

 
 Aan- of uitbouw 
 

 Bijgebouw of overkapping 
 

 Dakraam 

 
 Dakkapel 
 

 Anders namelijk,  ……………………...

 
 
Wilt u voor de volgende voorziening een bouwtekening bijsluiten? 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente en/of www.rijksoverheid.nl. 
 

 Uitbreiding of wijziging gasleiding/ 
 elektra (buitenverlichting, wijziging 
 aan groepenkast, wasmachine-
 schakelaar) 

 Afvoer en/of waterleiding gewijzigd 
 (vaatwas- en wasmachinekraan en 
 aansluiting buitenkraan) 

 Dubbel glas 
 

 Centrale verwarmingsinstallatie, 
 plaatsen en/of verwijderen 
 (design)radiator, thermostaatkranen 
 (Het plaatsen van een centrale 
 verwarmingsinstallatie is aan te vragen bij 
 Waterweg Wonen tegen huurverhoging.)  

 
 Isolatie gevel, dak of vloer 

 

 Elektrische boiler plaatsen 
 

 Verwijderen of verplaatsen van een 
 wand 

 Plaatsing en/of wijziging keukenblok 
 

 Plaatsing en/of wijziging sanitaire 
 voorzieningen (gekleurd sanitair, 
 duoblok, verhoogde toiletpot, ligbad, 
 douchebak, en dergelijke) 

 Zonnescherm / rolluik(en) 
 

 Plaatsing schuur / berging 
 
 

 Anders namelijk,  ……………………

Eventuele opmerkingen over de wijze waarop u de voorziening wilt aanbrengen:   
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning
http://www.rijksoverheid.nl/
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Wilt u alstublieft voorkeursdag met dagdeel aangeven waarop u te bereiken bent voor een 
eventueel adviesbezoek door een opzichter van Waterweg Wonen:   
Werkdag waarop de opzichter kan komen  (reken op anderhalve week inplantijd). 
 

 Maandagochtend    Maandagmiddag 
 

 Dinsdagochtend    Woensdagmiddag 
 

 Woensdagochtend   Donderdagmiddag 
 

 Donderdagochtend 
 

 Vrijdagochtend 
 
 
Let op! 
 
Na het insturen van dit formulier ontvangt u binnen vijf dagen een reactie.  
 
Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt getracht om 
zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele wensen.  
 
Niet volledig ingevulde aanvragen of aanvragen met ontbrekende stukken kunnen wij helaas 
niet in behandeling nemen. 
 
 

Vlaardingen,   d.d. ……………………………………… 
 
 
 
 
Akkoord huurder       Akkoord verhuurder 
 
 
………………………………………………   ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n): Woningplattegrond waarop de wijziging eventueel kan worden ingetekend 

 


