Aanvraagformulier bijkomende constructie
i

Enkel wanneer alle vragen ingevuld zijn én wanneer het document ondertekend wordt, behandelen we jouw
aanvraag. Je zal van ons binnen de 14 dagen een antwoord krijgen.
In de bijlage ‘Bijkomende constructies | Wat mag wel & wat mag niet?’ vind je meer informatie over wat je al
dan niet mag aanvragen.

Mijn gegevens

1
·

Naam: _______________________________________________________________________________________

·

Adres: _______________________________________________________________________________________

·

Gemeente: ___________________________________________________________________________________

2 Gegevens bijkomende constructie
2.1 Kruis aan | de aanvraag gaat over het plaatsen van een
o
o
o
o

Hondenhok
Prieel | pergola
Schotelantenne
Sleutelkastje

o Tuinafsluiting
o Tuinhuis | tuinberging
o Volière

o Andere:_____________________________________________________________________________________

2.2 Dit is de exacte locatie waar ik mijn constructie wil plaatsen
Omschrijving van de locatie
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Of plannetje (mag getekend zijn)
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Grootte & materiaal van de constructie
·

Afmetingen van de constructie | lengte, breedte, hoogte, diameter, doorsnede: _____________________________

·

____________________________________________________________________________________________
Materiaal van de constructie: _____________________________________________________________________

·

____________________________________________________________________________________________
Kleef hieronder een afbeelding van het ontwerp van je constructie

i De Noorderkempen is nooit verantwoordelijk voor deze bijkomende constructie.
·

·

De huurder verbindt zich er toe deze constructie en alle toebehoren te verwijderen bij het verlaten van de woning.
Alles dient terug in de oorspronkelijke staat hersteld te worden (ook eventuele doorboringen). Eventuele schade
wordt door de huurder hersteld. Als de huurder dit niet doet, is hij verantwoordelijk voor de kosten.
Als de hierboven omschreven voorschriften niet nageleefd worden, behoudt De Noorderkempen zich het recht om
het herstel te eisen, zowel tijdens als bij het beëindigen van de huurovereenkomst.

De huurder verklaart dit document naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum: ________________________________________________________________________________________

Handtekening huurder
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