WIJZIGINGEN
aan de woning
HOE EN WAT?

Aarzel niet om ons te contacteren
TECHNISCHE DIENST
Maastrichtersteenweg 31, 3680 Maaseik
089 518401

Openingsuren:
Maandag, woensdag en vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Maandag: 16.00 -18.00 uur
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U wilt een andere vloer leggen
in de living, de garage isolereN,
De badkamer vernieuwen?
-

U bezorgt Ons Dak een aanvraag met een
omschrijving van de werken, een plan met
opsomming van materiaalkeuzes, kleur en
afmetingen en de offerte.

Algemene info
Als de voorschriften uit deze folder niet nageleefd
worden, behoudt Ons Dak zich het recht voor om het
herstel in de oorspronkelijke staat te eisen, zowel
tijdens als na de huurovereenkomst.
De huurder staat in voor de correcte en vakkundige
plaatsing en ook voor het onderhoud.

-

U mag de werken uitvoeren na een schriftelijke
goedkeuring van Ons Dak.

De huurder is verantwoordelijk ten opzichte van
derden.

-

Aanpassingen in/aan de woning kunnen de
volgende zijn: het onderverdelen of afwerken
van de garage, het plaatsen van andere vloer
(laminaat, tegels of tapijt), isolatiewerken,
aanpassingen in de keuken of de badkamer (van
bad naar douche),…

Ons Dak komt niet tussen in de kosten. U dient er
rekening mee te houden dat eventuele herstellingen
voor uw rekening zijn.

-

Alleen laminaat of tapijt mag u plaatsen zonder
onze goedkeuring. Deze werken moeten
vakkundig uitgevoerd worden. De laminaat of het
tapijt mag enkel los gelegd worden op de huidige
vloer.

-

In geen geval mogen de binnendeuren ingekort
worden. U zorgt ervoor dat deze steeds
functioneren en dus niet over de nieuwe vloer
schuren.

-

Het is niet toegestaan om op de bestaande
tegelvloer andere stenen tegels te leggen.

De huurder draagt de volle verantwoordelijkheid voor
de installatie in geval van overlast of schade ten
opzichte van derden.

