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______________________________________________________________________________________________________________
Model opgemaakt en vastgesteld op 01-04-2020.
Dit ZAV-formulier, maakt onderdeel uit van de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte, zijn toepasbaar op het ZAV-beleid, ZAV-overzicht en zijn
een aanvulling op de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte.

______________________________________________________________________________________________________________

Inleiding
Met het invullen van dit formulier vraagt u toestemming om een verandering in uw huurwoning aan te
brengen. Vul dit formulier in, voeg eventuele bijlagen toe en stuur deze per post naar: Koninvest Vastgoed BV,
Hulsdonksestraat 15, 4703AP Roosendaal of gescand per email naar: info@koninvest.nl.
U ontvangt per e-mail een kopie van uw aanvraag met dagtekening van ontvangst als ontvangstbevestiging.
Binnen 10 werkdagen na ontvangst nemen wij contact met u op.
Op alle veranderingen zijn de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte, het Huisreglement, het
ZAV-Beleid en het ZAV-Overzicht van toepassing.
Heeft u in het verleden een verandering aangebracht zonder toestemming en wilt u deze alsnog aanvragen?
Geef dit hieronder aan alvorens u het formulier invult.
⃝ Bij deze vraag ik alsnog toestemming voor een in het verleden, zonder toestemming, aangebrachte
verandering.

Gegevens
Naam huurder(s)
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon nr. huurder(s)
Telefoon nr. huurder(s)
E-mail huurder(s)
E-mail huurder(s)

Voorletters
Voorletters

Privé
Privé

Datum aanvraag
Omschrijving wat u wilt veranderen
Welke verandering(en) wilt u gaan aanbrengen?

Waarom wilt u dit veranderen?

Waar in de woning wilt u dit veranderen?

Mobiel
Mobiel
@
@

M/V
M/V
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Wanneer wilt u de verandering aanbrengen?

Welke materialen gebruikt u?

Gaat u de verandering zelf aanbrengen?

JA / NEE

Verandert u iets aan de elektrische installatie?
Zo ja, wat?

JA / NEE

Welke erkende installateur neemt u hiervoor aan?

Verandert u iets aan de waterleiding?
Zo ja, wat?

JA / NEE

Welke erkende installateur neemt u hiervoor aan?

Verandert u iets aan de gasleiding?
Zo ja, wat?

JA / NEE

Welke erkende installateur neemt u hiervoor aan?

󠄅 Bijlagen:
󠄅 Bijlagen:
󠄅 Bijlagen:

Situatieschets
Offerte(s)
Foto materialen

Roosendaal, ….-……-……….

Roosendaal, ….-……-……….

___________________________
Huurder(s)

___________________________
Huurder(s)

