Fijn wonen in jouw buurt
Aanvraagformulier zelfbeheer
Je wilt zelf of samen met medebewoners iets doen om de leefbaarheid in je buurt te verbeteren.
Met dit formulier kun je een aanvraag voor een zelfbeheerproject indienen.
Voorwaarden:
• Een aanvraag kan alleen worden gedaan door meerderjarige bewoners.
• Als ZOwonen je aanvraag goedkeurt wordt een bruikleenovereenkomst getekend voor de
materialen die je krijgt en worden eventueel nadere afspraken vastgelegd.
• Hebben de werkzaamheden die je wilt doen invloed op de servicekosten? Dan kun je in
aanmerking komen voor een korting op de servicekosten. In dat geval moeten jouw
medebewoners akkoord zijn met de werkzaamheden. Hiervoor lever je een handtekeningenlijst,
ondertekend door 70% van de bewoners van jouw gebouw, aan. De huismeester of
buurtbeheerder neemt hierover eventueel contact op.

Welke werkzaamheden wil je doen?
Kruis de vorm van zelfbeheer aan die past bij de werkzaamheden die je wilt uitvoeren.
Zelf Doen - Toezicht

Zelf Doen - Groen
Samen Doen - Groen
Zelf Doen - Schoon
Samen Doen - Schoon
Zelf Doen - Overig
Samen Doen - Overig

Je houdt toezicht in jouw buurt. Je waakt voor vandalisme en overlast
en lost met andere bewoners problemen op. Je loopt hiervoor een
regelmatige controleronde.
Je doet zelfstandig werkzaamheden in het groen, zoals bladruimen of
zout strooien.
Je onderhoudt met een aantal buren een stuk groen. Jullie maaien
bijvoorbeeld het gras en voeren daar de snoeiwerkzaamheden uit.
Je doet zelfstandig schoonmaakwerkzaamheden, zoals het dweilen van
de galerij of het vegen van het trappenhuis.
Je houdt met een aantal buren gemeenschappelijke ruimte(s) schoon,
zoals jouw portiek en hal.
Je doet werkzaamheden in jouw woonomgeving, zoals het verven van
de belijning van de parkeerplaats.
Je doet met een aantal buren werkzaamheden in jouw woonomgeving.
Jullie verven bijvoorbeeld de hal of beheren de parkeerplaats.

Gegevens aanvrager 1
Naam: .……………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………...………..………………………………..
Postcode: …………………………… Woonplaats: .…………………………………………………………...
Telefoon: ……………………………. E-mailadres: …………………………………………………………….

Gegevens aanvrager 2
Naam: .……………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………...………..………………………………..
Postcode: …………………………… Woonplaats: .…………………………………………………………...
Telefoon: ……………………………. E-mailadres: …………………………………………………………….

Beschrijving werkzaamheden
Wat is de locatie van de werkzaamheden (bijvoorbeeld trappenhuis of grasveld tegenover de flat)?
.……………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………..
Tip: gebruik Google Maps en geef de url van de locatie of print een kaartje van de locatie uit en
voeg dat bij deze aanvraag.

Welke werkzaamheden wil je doen?
.……………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………..

Welke materialen heb je daarvoor nodig (bijvoorbeeld een schoffel of schoonmaakspullen)?
.……………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………..

Handtekening aanvrager 1: …………………………………… Datum: …………………………………….

Adresgegevens ZOwonen
Je kunt het volledig - goed leesbaar - ingevulde formulier scannen en mailen naar
info@zowonen.com of stuur het per post naar ZOwonen, o.v.v. Zelfbeheer, Postbus 13, 6130 AA
Sittard.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact met ons op via info@zowonen.com of telefoonnummer (046) 420 96 00.

