
VvE De Nieuwe Leest

VvE De Leest II

WONINGOPNAMEFORMULIER DE LEEST VEGHEL (blad 1 van 3)

ALGEMEEN svp omcirkelen wat van toepassing is

Datum:

Straat + huisnummer:

Aantal woonlagen (begane grond + verdiepingen): 2 3

Is er een aanbouw aanwezig? nee
tegen

achtergevel

tegen

zijgevel
beide

Is er een serre, overkapping of pergola aanwezig? nee serre overkapping beide

Is er een carport of garage aanwezig? nee carport garage beide

OPMERKINGEN BEWONER

(aandachtspunten voor de werkzaamheden, waarom u denkt dat die specifiek zijn voor uw woning of uw

situatie en die niet aan bod komen in de vragen op de volgende pagina's)

Voor u ligt het opnameformulier voor uw woning in De Leest te Veghel, opgesteld door VvE De Nieuwe Leest en VvE De Leest II en in 

samenwerking met architecten- en adviesbureau BouwhulpGroep uit Eindhoven. Doel van dit formulier is het in kaart brengen 

(inventariseren) van de aanwezige voorzieningen tegen de voorgevel en achtergevel, zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde. 

Daarnaast worden er vragen gesteld over de conditie van uw kruipruimte.

Aan de hand van dit formulier kunnen straks bij het ontwerp en de uitvoering mogelijke werkzaamheden aan de voorgevel en 

achtergevel en de kruipruimte worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het is daarom belangrijk dat u dit formulier invult.

De vragenlijst is verdeeld in drie delen: 

- allereerst stellen we u enkele algemene vragen en kunt u specifieke opmerkingen opschrijven (blad 1)

- vervolgens stellen we u enkele vragen die betrekking hebben op de voorgevel en de kruipruimte (blad 2)

- tot slot stellen we u enkele vragen die betrekking hebben op de achtergevel (blad 3)

De antwoorden die voor u van toepassing zijn kunt u omcirkelen.

Wij vragen u dit formulier in te vullen en uiterlijk 15 november 2017 af te geven bij de voorzitter van uw VvE:

- VvE De Nieuwe Leest:     Jos van den Tillart    De Dintel 29

- VvE De Leest II:                Ronnie Schepers      Lingestraat 14

Namens beide VvE's alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
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VvE De Nieuwe Leest

VvE De Leest II

WONINGOPNAMEFORMULIER DE LEEST VEGHEL (blad 2 van 3)

VOORGEVEL BUITENZIJDE svp omcirkelen wat van toepassing is

Is er een luifel aanwezig bij voordeur? ja nee

Is er een buitenlamp aanwezig? ja nee

Zijn er rolluiken aanwezig? ja nee

Is er zonwering aanwezig [screens]? ja nee

Is er een vlagstokhouder aanwezig? ja nee

Is er een schutting/haag direct tegen de voorgevel geplaatst? ja nee

VOORGEVEL BINNENZIJDE svp omcirkelen wat van toepassing is

Ter plaatse van hal/entree

Is de watermeterput bereikbaar? (1e luik achter voordeur) ja nee

Is de kruipruimte bereikbaar? (2e luik achter voordeur) ja nee

Staat er water in de kruipruimte? ja nee

Is het zand van de kruipruimte vochtig? ja nee

Is het leidingwerk in de kruipruimte roestig? ja nee

Ter plaatse van verblijfsruimte(n) op begane grond

Is er een radiator aanwezig? ja nee

Hoe is de radiator bevestigd?
op

de vloer

aan 

de wand

aan 

het kozijn

Hangen er gordijnen/vitrage/lamellen etc. ? ja nee

Hoe zijn deze bevestigd?
aan

het plafond

aan

de wand

aan

het kozijn

Ter plaatse van slaapkamer(s) op 1e verdieping

Is er een radiator aanwezig? ja nee

Hoe is de radiator bevestigd?
op

de vloer

aan 

de wand

aan 

het kozijn

Hangen er gordijnen/vitrage/lamellen etc. ? ja nee

Hoe zijn deze bevestigd?
aan

het plafond

aan

de wand

aan

het kozijn

Ter plaatse van slaapkamer(s) op 2e verdieping (indien aanwezig)

Is er een radiator aanwezig? ja nee

Hoe is de radiator bevestigd?
op

de vloer

aan 

de wand

aan 

het kozijn

Hangen er gordijnen/vitrage/lamellen etc. ? ja nee

Hoe zijn deze bevestigd?
aan

het plafond

aan

de wand

aan

het kozijn
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VvE De Nieuwe Leest

VvE De Leest II

WONINGOPNAMEFORMULIER DE LEEST VEGHEL (blad 3 van 3)

ACHTERGEVEL BUITENZIJDE svp omcirkelen wat van toepassing is

Is er een buitenlamp aanwezig? ja nee

Zijn er rolluiken aanwezig? ja nee

Is er zonwering aanwezig [screens]? ja nee

Is er een schutting/haag direct tegen de achtergevel geplaatst? ja nee

ACHTERGEVEL BINNENZIJDE svp omcirkelen wat van toepassing is

Ter plaatse van verblijfsruimte(n) op begane grond

Is er een radiator aanwezig? ja nee

Hoe is de radiator bevestigd?
op

de vloer

aan 

de wand

aan 

het kozijn

Hangen er gordijnen/vitrage/lamellen etc. ? ja nee

Hoe zijn deze bevestigd?
aan

het plafond

aan

de wand

aan

het kozijn

Ter plaatse van slaapkamer(s) op 1e verdieping

Is er een radiator aanwezig? ja nee

Hoe is de radiator bevestigd?
op

de vloer

aan 

de wand

aan 

het kozijn

Hangen er gordijnen/vitrage/lamellen etc. ? ja nee

Hoe zijn deze bevestigd?
aan

het plafond

aan

de wand

aan

het kozijn

Ter plaatse van slaapkamer(s) op 2e verdieping (indien aanwezig)

Is er een radiator aanwezig? ja nee

Hoe is de radiator bevestigd?
op

de vloer

aan 

de wand

aan 

het kozijn

Hangen er gordijnen/vitrage/lamellen etc. ? ja nee

Hoe zijn deze bevestigd?
aan

het plafond

aan

de wand

aan

het kozijn

< EINDE OPNAMEFORMULIER >

Wij danken u voor uw medewerking!
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