AANVRAAGFORMULIER: PLAATSEN VAN AFSLUITING(EN)
Je wilt een afsluiting plaatsen in de tuin? Hiervoor moet je eerst schriftelijke toestemming vragen
aan De Woonbrug. Hou hierbij rekening met onderstaande richtlijnen. Voor een gedetailleerder
overzicht raadpleeg je de folder ‘plaatsen van afsluiting(en)’ via onze website.
NAAM + ADRES:

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL/TEL.:

……………………………………………………………………………………………………………………….

ALGEMEEN
-

Je kan de afsluiting(en) pas plaatsen nadat je een schriftelijke goedkeuring hebt ontvangen
van De Woonbrug.

-

Plaats je zonder goedkeuring toch een afsluiting? Dan vraagt De Woonbrug alles terug af te
breken en de woning in oorspronkelijke staat te herstellen.

-

Bij het verlaten van de woning kan De Woonbrug vragen om de afsluiting te verwijderen.

-

De Woonbrug kan steeds controle houden op het voldoen van de richtlijnen.

-

Voeg een schets/plan toe zoals je de afsluiting(en) wilt plaatsen.

RICHTLIJNEN
Duid aan welke afsluiting(en) je wilt plaatsen:
 Draadafsluiting
➢ Afsluiten met draad mag enkel zoals weergegeven op onderstaande foto
➢ Je mag de afsluiting niet afschermen met doek, klimplanten, riet, …
➢ Je mag de draad invlechten met PVC tot op de hoogte van het terras
➢ Houten schutsels, doek, riet, … als omheining mag niet
➢ Het plaatsen van de afsluiting mag niet tegenstrijdig zijn
met de regelgeving van de gemeente

 Planten/haag afsluiting
➢ Je moet ze minstens op 0,5m van de afsluiting plaatsen
➢ Bomen en struiken mogen niet hoger dan 1,80m zijn
Extra informatie draadafsluiting:
-

De afmetingen van mijn draadafsluiting zijn:

……………………………………………………………………

-

Het materiaal dat ik hiervoor wil gebruiken:

……………………………………………………………………

VUL DE ACHTERKANT VERDER IN
www.dewoonbrug.be

https://www.facebook.com/dewoonbrug

herstelling@dewoonbrug.be

IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER:
Datum aanvraag: ……../………./………..
Naam + voornaam:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Voor akkoord,
(schrijf ‘gelezen en goedgekeurd’)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………………………….

Je mag antwoord verwachten op jouw aanvraag uiterlijk 1 maand na ontvangst van de aanvraag.

IN TE VULLEN DOOR DE WOONBRUG:
 Voor akkoord op ……../………./……….., mits je de veranderingswerken verwijdert bij het
verlaten van de woning.
 Voor niet akkoord op ……../………./………..
OPMERKINGEN:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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