
AANVRAAGFORMULIER
Veranderen van de woning

U wilt een verandering aanbrengen in, aan, of bij de woning die u van IJsseldal Wonen huurt. Dat kan via dit formulier. 

Sommige vragen zijn misschien lastig te beantwoorden. Probeer alle vragen, voor zover mogelijk, te beantwoorden. Als wij nog 

informatie van u nodig hebben, nemen wij contact met u op.

  Welke verandering wilt u in of om de woning (laten) aanbrengen?

  Waar in de woning wilt u deze verandering (laten) aanbrengen?

  Welke materialen gaat u gebruiken?

  Ik ben van plan de verandering in de woning uit te (laten) voeren per:

Pagina 1 van 2
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U kunt dit formulier opsturen naar IJsseldal Wonen, 
Marktplein 110, 7391 DZ Twello of mailen naar info@ijsseldalwonen.nl

Houdt u bij uw aanvraag rekening met het volgende:
-  Check bij de gemeente of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Bij deze aanvraag ook het bewijs toevoegen dat  

u de check heeft gedaan met de uitkomst daarvan (omgevingsvergunning wel of niet nodig).

-  Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, vraag deze dan aan na toestemming van IJsseldal Wonen.

-  Voeg bij deze aanvraag een tekening van uw verandering waar de juiste maten op staan (hxbxl).

- Als het om een verandering rondom uw woning gaat, voeg dan ook een situatieschets toe waarop u de locatie aangeeft.

  Mijn gegevens   

Voorletter(s) en achternaam

Straat    Huisnummer

Postcode   Woonplaats

Telefoonnummer    Mobiel

E-mailadres

Plaats                                                            Datum   Handtekening

Zodra wij het ingevulde formulier ontvangen hebben, zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen. U ontvangt van  

ons binnen 2 weken na ontvangst een schriftelijke reactie. Wij kunnen alleen complete aanvragen in behandeling nemen.  

Vult u daarom het formulier zo volledig mogelijk in en voeg eventuele bijlagen (maattekening, situatieschets, enz.) toe.
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