Aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen
Naam huurder(s):
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
In welke ruimte worden de voorzieningen aangebracht?

Omschrijf welke wijzigingen u aan wilt brengen

Welke materialen worden gebruikt voor de aangebrachte voorzieningen?

Wie zal deze wijzigingen aanbrengen?
Bedrijfsnaam:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Garanties:

☐ Ja

☐ Nee

Toelichting garanties (duur, welke onderdelen, etc.)

Handtekening huurder(s):

Handtekening
Beauvastgoed Beheer en Onderhoud B.V.:

M.L.H. Lepp

Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar servicedesk@beauvastgoed.nl.
U ontvangt zo spoedig mogelijk een uitspraak.
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Bijlage bij en een geheel vormend met de huurovereenkomst betreffende:
Object:

Naam huurder(s):
, van bovenvermelde woning, verklaren akkoord te gaan met de voorwaarden:
1. Huurder(s) levert na het aanbrengen van de zelf aangebrachte voorzieningen duidelijke foto’s aan
via servicedesk@beauvastgoed.nl.
2. Alle schade in de ruimste zin van het woord, welke ten gevolge van het uitvoeren van de
verbouwing nu of in de toekomst zou kunnen worden veroorzaakt of mocht zijn ontstaan, hetzij
aan de eigendommen van verhuurder hetzij aan die van anderen, zal voor rekening van de
huurder(s) en geheel naar genoegen van verhuurder dienen te worden hersteld.
3. De werkzaamheden dienen vakbekwaam en voor eigen rekening en risico te worden uitgevoerd.
4. Huurder(s) draagt zelf zorg voor het onderhoud aan de geplaatste voorzieningen, wat dient te
gebeuren naar aard en wijze waarmee de verhuurder zich kan verenigen.
5. Indien onderhoudswerkzaamheden aan het perceel dit noodzakelijk maken zal huurder(s) voor
eigen rekening en risico voor de benodigde verwijdering en herplaatsing zorgdragen.
6. Bij beëindiging van het huurovereenkomst dient het geheel voor eigen rekening en risico te
worden verwijderd en in de oorspronkelijk staat te worden teruggebracht, tenzij de opvolgend
huurder(s) het geheel wil overnemen.
7. Huurder(s) vrijwaart verhuurder voor schade aan onroerend goed en aanspraken van derden.

Voor akkoord, d.d.

Voor akkoord, de verhuurder:

De huurder(s):

Beauvastgoed Beheer en Onderhoud B.V.

M.L.H. Lepp
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