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We kunnen ons voorstellen dat je – om je huis een echt jouw thuis te laten zijn – dingen wilt veranderen. 

Een dakraam plaatsen bijvoorbeeld, een vaste trap naar de zolder maken, of een tussenmuur verwijderen… 

Dat kan, maar we willen wél graag dat je dat even met ons overlegt. Dan kunnen we je ook advies geven 

over hoe je dat het beste kunt doen.

SAMEN AFSPRAKEN MAKEN
We willen weten hoe je de verandering gaat uitvoeren en of het van goede kwaliteit is. Ook is het belangrijk dat het voldoet 

aan veiligheidsvoorwaarden, de eisen van het Bouwbesluit, de nutsbedrijven, de brandweer en de overheid én als je gaat 

bouwen, moet je natuurlijk een bouwvergunning hebben. Wij kunnen je over al die zaken adviseren. Daarom maken we graag 

afspraken met je, voordat je aan de slag gaat.

JE AANVRAAG
Je kunt een aanvraag voor een verandering aan je huis indienen via de mail. Maar je kunt ook even bellen met onze 

woonconsulent. Die informeert je over de mogelijkheden en kan met je bespreken of wat je van plan bent klopt met onze 

voorwaarden.

hallo@veste.nl

(0529) 45 25 88

TOESTEMMING
Als we de door jou gewenste verandering hebben goedgekeurd, laten we je dat schriftelijk weten. Dan kun je aan de slag. De 

kosten van zo’n verandering zijn uiteraard voor je eigen rekening. Als er iets niet akkoord is laten we je dat per brief weten 

en leggen we uit waarom.

OVERNAME DOOR DE VESTE
Als je verhuist, kunnen onder bepaalde voorwaarden dingen die jij aan je huis hebt verbeterd, door ons worden overgenomen. 

Je krijgt daarvoor dan een vergoeding die gebaseerd is op de materiaalkosten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 Een gemetselde aanbouw, extra berging of garage. 

 Dubbele beglazing.

 Centrale verwarming.

 Verbeteringen aan de keuken, de douche of het toilet.

 Een door jou geplaatst dakraam.

 Een vaste trap naar zolder.

 Een buitenkraan.

 Een wasmachineaansluiting.

 Een extra kamer op zolder.

 Uitbreiding van de elektravoorziening.

 Verbrede vensterbanken.

Onze woonconsulent kan je alles hierover vertellen, óók over de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

MEER INFORMATIE
Heb je vragen? Wil je meer weten? Bel  dan op (0529) 45 25 88, stuur een mailtje naar hallo@veste.nl, of neem contact op 

met één van onze woonconsulenten. Zij vertellen je graag alles wat je weten wilt. 


