advies vooraf

vrijwillige beoordeling

formulier klussen in uw huurwoning

Onze deskundige en ervaren medewerkers geven u graag advies en
beantwoorden al uw vragen. Dat kan al
voordat u uw plannen bij ons definitief
heeft aangemeld.

Wanneer u een kleine verandering
aanbrengt, is een beoordeling door
Lefier niet verplicht. U kunt wel een
vrijwillige beoordeling door een van
onze medewerkers aanvragen. Hij of
zij controleert of de verandering goed
is uitgevoerd. U weet dan direct of de
verandering gehandhaafd mag blijven
als u gaat verhuizen. Uiteraard moet
u in de tussentijd wel zorgen voor het
nodige onderhoud.

naam
klusadres
postcode/woonplaats
postadres*
t/m (d-m-jr)
postcode/woonplaats
telefoonnummer(s)
bank-/gironummer
* Als uw woon- en klusadres niet overeenkomen, dan hier het adres invullen waarop u post wilt ontvangen.

bouwtekeningen

Als u een wijziging in de constructie
aanbrengt, bent u verplicht om een
bouwtekening mee te sturen. Lefier
beschikt over standaard tekeningen
van de meeste woningen. Een kopie
hiervan kunt u gratis bij ons opvragen.

 Ik wil melden dat ik een verandering in/aan mijn woning heb aangebracht. **
 
Ik wil toestemming vragen voor het aanbrengen van een verandering in/aan

mijn woning. **
begeleiding

Ook tijdens het aanbrengen van de
verandering kunt u een beroep doen op
de deskundigheid en ervaring van onze
medewerkers. Wanneer u dat wilt, kan
een van onze medewerkers bij u thuis
langskomen om de situatie ter plekke
te bekijken.

 ter vervanging
De verandering is:
** aankruisen wat van toepassing is

 nieuw **

omschrijving van de verandering en waar u gaat klussen/heeft geklust
(bijvoorbeeld in hal, slaapkamer, tuin, etc.)

omschrijving van de materialen


Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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schets van de verandering

overige bijlagen bijgevoegd, namelijk:

ondergetekende verklaart in het bezit te zijn van de brochure ‘Klussen in uw
huurwoning’ en van de inhoud op de hoogte te zijn.
datum
handtekening

plaats

U kunt dit formulier opsturen naar Lefier,
het Lefier,
Postbus
20.000,
7800 PA Emmen
postbus
2102, 7801
CC Emmen

dit gedeelte niet invullen, bestemd voor Lefier.
beoordeeld door
datum
uitvoering (mnd, jr)
advies beoordeling
 Wij gaan akkoord met de verandering. Bijdrage Lefier na goedkeuring:

leﬁer ZuidoostDrenthe
Hooggoorns 16 | Emmen
Achter de Brink 2-3 | Borger

paraaf
 geen bijdrage 		
 verandering aan
 verandering aan

t 0591 - 69 77 77 | f 0591 - 64 28 10

€ 0,€
€

Postbus 20.000 | 7800 PA Emmen
emmen@lefier.nl
gratis klantnummer
0800-9 666 266

 Wij gaan niet akkoord met de verandering, omdat:

gratis onderhouds- en storingsmeldingen
0800-0 989 989
L252/12-12
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