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Aanvraag zelf aangebrachte voorzieningen 

Gegevens aanvrager 

Naam en voorletters : _____________________________________________________ 

Straat en huisnummer : _____________________________________________________         

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : ______________________ mobiel: ______________________ 

   werk: ______________________ 

E-mail : _____________________________________________________ 

 

Op welke plaats wilt u de verandering(en) gaan uitvoeren? 

In de woning zelf, namelijk :  O woonkamer    O badkamer 

O keuken   O toilet 

O slaapkamer(s)   O zolder                                    

O meterkast  

  

Buiten de woning, namelijk :  O in de voortuin  O in de achtertuin 

O in de zijtuin      O aan de voorgevel 

O aan de achtergevel O aan de zijgevel 

O op of aan het dak O in/aan losstaande berging 

O vaste berging/aanbouw  

O anders, namelijk : ________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

Geef aan om welk soort verandering(en) het gaat: 

O  vervanging sanitair   O uitbreiding sanitair 

O  vervanging keukenblok   O uitbreiding keukenblok 

O tegelwerk   O doorbraak slaapkamer 

O plaatsen tuinhuisje of houten schuur    O optrekken/vergroten/verbouwen garage          

O schutting     O buitenkraan 

O optrekken tuinmuur   O optrekken/vergroten/verbouwen berging 

O aanbouw in steen aan de woning   O overige verandering aan indeling  

O uitbreiding elektra   O aanleggen centrale verwarming 

O vervanging cv-ketel   O dubbel glas 

O isolatie vloer/spouw/dak   O serre 

O dakkapel   O carport 

O (schotel)antenne   O tuimelraam 
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O zonneschermen of screens (kleur) O rolluiken            

O zonnepanelen O aansluiting vaat-/wasmachine                        

O anders, namelijk: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Geef een beschrijving van de verandering(en): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Moeten er ten behoeve van de verandering(en) breekwerkzaamheden of werkzaamheden van 

constructieve aard worden verricht? 

O nee 

O ja 

Moeten er ten behoeve van de verandering(en) werkzaamheden worden verricht aan de 

waterleiding, de gasleiding of de elektrische installatie?  

O   nee 

O ja, namelijk aan de waterleiding/gasleiding/elektrische installatie  
 (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Heeft u voor de verandering(en) een vergunning aangevraagd bij de gemeente? 

O nee 

O ja (s.v.p. kopie van bevestiging of vergunning bijvoegen) 

Heeft u (bouw)tekeningen gemaakt of laten maken van de verandering(en)? 

O nee 

O ja (s.v.p. kopie van de bouwtekeningen bijvoegen. Bij doorbraken, aanbouwen en bijbouwen 

 altijd een nauwkeurige constructietekening bijvoegen) 

 
 
 
 
Datum aanvraag: _____________________   Handtekening aanvrager: ________________________ 
 
 
 
Stuur het ingevulde formulier in een gefrankeerde envelop naar:  
woCom, Postbus 36, 5710 AA, Someren 

 

 


