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Aanvraagformulier zelf aangebrachte voorzieningen

Met dit aanvraagformulier kunt u toestemming vragen om veranderingen aan te brengen in de woning. Wanneer u toestemming van ons krijgt, 
hoeft u de verandering niet ongedaan te maken, wanneer u in de toekomst de woning verlaat. U kunt alleen toestemming verkrijgen wanneer u 
zich houdt aan de spelregels zoals deze aan u zijn verstrekt. Indien achteraf blijkt dat u zich niet heeft gehouden aan deze spelregels, kunnen wij u 
bij vertrek uit de woning alsnog verplichten de woningaanpassing ongedaan te maken en het geheel in oorspronkelijke staat terug te brengen.

Wanneer u de voorzijde van het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, stuurt u het aanvraagformulier naar ons op. U kunt hiervoor 
gebruik maken van de bijgevoegde antwoordenvelop, een postzegel is dus niet nodig. Natuurlijk kunt u het aanvraagformulier ook afgeven op ons 
kantoor aan de Severenstraat 200 te Maastricht. U ontvangt binnen 3 weken het antwoordformulier retour met daarop het antwoord van Maasvallei 
(achterzijde aanvraagformulier).

 Gegevens bewoner

 Naam:

 Adres:

 Postcode en woonplaats:

 Telefoonnummer:

 Korte omschrijving woningaanpassing

 Welke woningaanpassing?

 Waar in de woning?

 Welke materialen gaat u gebruiken?

 Wie gaat de klus uitvoeren?

 Wanneer gaat u de klus uitvoeren?

 
 Verklaring huurder
 Ondergetekende verklaart dat hij/zij de ‘spelregels’ kent van Woningstichting Maasvallei Maastricht zoals deze in de brochure ‘zelf uw 
 woning aanpassen’ staan beschreven. Daarnaast zal hij/zij zich houden aan de kwaliteitseisen die Maasvallei specifiek heeft opgesteld 
 voor boven genoemde woningaanpassing.

 Plaats en datum:

 Handtekening huurder:

Woningstichting 

Maasvallei 

Maastricht 

Severenstraat 200, 6225 AH Maastricht

Postbus 5537, 6202 XA Maastricht

T 043 368 37 37 • F 043 363 26 30   

E wst@maasvallei.nl • I www.maasvallei.nl 



 Beoordeling door Maasvallei 

 Aanvraag behandeld door:

 Datum:

 Versienummer en datum kwaliteitseis:

 Beoordeling:

  Definitief toestemming

  Geen toestemming (gedogen)

  Geen toestemming (verwijderen)

 Toelichting op beoordeling:

 Handtekening medewerker Maasvallei:

 

 Invullen bij voorlopige toestemming

 Controle uitgevoerd door:

 Datum:

 Voorlopige toestemming omgezet in:

  Definitieve toestemming

  Geen toestemming

 Toelichting op beoordeling:

 

 Handtekening medewerker Maasvallei:

 

 Situatie bij vertrek uit de woning

 Datum voorinspectie:

 Naam mutatieopzichter:

 Beoordeling woningaanpassing:

  Woningaanpassing blijft achter in de woning

  Woningaanpassing wordt ongedaan gemaakt door huurder

  Woningaanpassing wordt overgenomen door nieuwe huurder (drie partijen overeenkomst)

  .....................................................................................................................................................................................................

  

 Bijzonderheden:


