Meldingsformulier wijzigingen
Beste huurder,
Wanneer u een wijziging aan of in uw woning wilt uitvoeren, kunt u dat via dit formulier bij ons aanmelden.
Voorbeelden van aanpassingen in uw woning zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

plaatsen van erfafscheidingen, pergola’s en carports
aanbrengen van schotelantenne, zonnescherm en rolluiken
aanbrengen inbraakwerende voorzieningen en isolatie
verwijderen/aanbrengen vaste kasten en wandbekleding
keukenverbetering
badkamer- en toiletverbetering
vloer- en plafondafwerking
elektra, schilderwerk, hang- en sluitwerk, tuininrichting

Als u een aanpassing wilt doorvoeren in uw woning vult u onderstaande vragen in (voor zover van toepassing)
en stuurt het formulier aan ons terug en wij zorgen dat u binnen vier weken een reactie van ons ontvangt.

1

Persoonsgegevens

Naam en voorletters
Straat en huisnummer
E-mailadres
Telefoonnummer

2

Welk onderdeel (of welke onderdelen} van de woning wilt u wijzigen?

3

Omschrijving van de wijziging

Voorbeelden van woningonderdelen zijn: gevel, dak, tuin en verder de diverse ruimten in de woning, bijvoorbeeld
woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer (bij slaapkamer s.v.p. aangeven om welke slaapkamer het gaat) etc.

Hieronder kunt u aangeven wat u precies wilt wijzigen en hoe de nieuwe situatie wordt.

4

Tekeningen nodig?

5

Bouwvergunning van de gemeente nodig

Bij melding van één van de volgende wijzigingen, vragen wij u deze toe te lichten met tekeningen waarop alle
toe te passen materialen en afmetingen aangegeven zijn (tekeningen s.v.p. bij dit meldingsformulier voegen).
- Aanbouw bouwen						
- Dierenverblijf of tuinhuis plaatsen
- Overkapping plaatsen					
- Schuur plaatsen, uitbreiden of vervangen
- Garage bouwen						
- CV-installatie aanbrengen of wijzigen
- Dakkapel aanbrengen					
- Keukenblok vervangen of wijzigen
- Badkamer wijzigen						
- Gas-, water-, of elektraleidingnet wijzigen
Volkshuisvesting kan bij andere wijzigingen tevens extra gegevens nodig hebben.
Voor de volgende wijzigingen hebt u in sommige gevallen een bouwvergunning van de gemeente nodig.
- Aan- en uitbouwen						
- Bijgebouwen en overkappingen
- Dakramen en dakkapellen					
- Kozijn- en gevelwijzigingen
- Erf- en perceelafscheidingen hoger dan een meter		
- Schotelantennes
- Ingrijpende wijzigingen, bijv.aan draagconstructie		
- Zonnecollectoren en -panelen
De medewerkers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Dienst Stadsbeheer van Gemeente
Arnhem kunnen u vertellen of in uw geval een bouwvergunning nodig is. Als dit zo is, vragen wij u een kopie
van de verleende vergunning bij dit meldingsformulier te voegen.

6

Aanpassen leidingwerk nodig?

7

Prijsopgave uitvoering door Volkshuisvesting gewenst?

8

Advies en/of begeleiding gewenst?



Ja, ik wil gratis advies en/of begeleiding bij de hierboven beschreven wijziging.

Voor sommige wijzigingen is een aanpassing van het gas- water- of elektraleidingnet nodig. U kunt hierbij
denken aan het plaatsen van een gas- of elektrische boiler, een ligbad of iets dergelijks. Wij vragen u hieronder
aan te geven of dit bij de hierboven beschreven wijziging wel of niet het geval is en zo ja, voor welke
leidingen.

Ja, waterleidingen					
Ja, gasleidingen

Ja, elektraleidingen					
Nee
De meeste wijzigingen kunnen wij ook voor u uitvoeren tegen een kostendekkende betaling of soms tegen
een huurverhoging. In het laatste geval blijft de wijziging eigendom van Volkshuisvesting. Als u hiervoor van
ons een prijsopgave wilt ontvangen, kunt u dat hier aankruisen.
D Ja, ik wil een prijsopgave ontvangen voorde uitvoering van de hierboven beschreven wijziging door
Volkshuisvesting tegen betaling ineens of, indien mogelijk, tegen een huurverhoging.
Wij helpen u graag met gratis advies en/of begeleiding bij bovenstaande wijziging. Als u hier prijs op stelt,
kunt u dat hier aankruisen.

Vragen?

Hebt u vragen over het zelf aanbrengen van een voorziening of wilt u verbeteringen laten uitvoeren via
Volkshuisvesting? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 026 - 3 712 712.
Binnen vier weken nadat wij deze melding hebben ontvangen, kunt u van ons een reactie verwachten.
Datum:				
Handtekening:

Stuur dit formulier naar:
Volkshuisvesting Arnhem
Antwoordnummer 85
6800 WC Arnhem
Een postzegel is niet nodig

