
 

             ………………………………………………….                                ………………………………………………….                                                                 

Indienen ALV-voorstel  /  Toestemming VvE aanvragen  

Invullen door aanvrager 

VvE-naam ………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon …………………………………………    E-mail ………………………………………………….. 

Omcirkelen wat van toepassing is 

1.  Heeft het voorstel betrekking op het algemeen belang    ja     nee 

2.  Zo ja, komt voorstel ter vervanging van huidige contract of situatie  ja     nee 

3.  Wanneer het voorstel het algemeen belang dient, wat bedragen 

de kosten die de VvE zou moeten betalen         €   ……………  

4. Heeft de aanvraag betrekking op uw privé belang     ja           nee 

5. Zo ja, wijzigt de buitenzijde van het gebouw of heeft de aanvraag  

betrekking op de algemene delen van het gebouw    ja           nee 

6. Heeft u bij de aanvraag foto’s, een tekeningen en/of offertes 

toegevoegd waaruit de andere leden begrijpen wat u bedoelt         ja           nee 

7. Zouden omwonenden hinder van uw voorstel kunnen ondervinden  ja nee  

8. Zo ja, waar moet rekening mee worden gehouden:  …………….……………………………………………… 

9. Wanneer de aanvraag uw privé belang dient. Wat bedraagt voor u 

de investering         €   ..………… 

10. Wanneer de aanvraag uw privé belang dient, aanvaardt u dan ook     

de onderhoudsverantwoording en WA-aansprakelijkheid     ja nee 

11. Bent u bereid op uw kosten een gebruikersovereenkomst te laten opstellen  

m.b.t. opvolgende eigenaren, aansprakelijkheid en onderhoud    ja nee 

en kosten; zodat rechten van mede eigenaren worden veiliggesteld   

12. Verklaart u bij verkoop van het appartement deze verantwoordelijkheden bij  

de nieuwe eigenaar te melden         ja nee 

13. Is een vergunning, keuring of verzekering nodig     ja nee 

14. Zo ja, beschikt u over de vereiste vergunning, keuring of verzekering  ja nee 
(Noot: Ga bij zonnepanelen er niet vanuit dat de VvE deze al heeft meeverzekerd) 

15. Wordt de VvE verplicht installaties extra/periodiek* te laten keuren  ja nee 

       (Noot: denk bij keuringen aan brand-meld-installaties van oplaadinstallaties in garages) 

16. Zo ja, aanvaardt u de kosten van de vereiste extra/periodieke keuring      ja          nee 

17. Heeft u de aanvraag getoetst aan de splitsingsakte of HHR   ja  nee 

18. Zijn er zaken die de VvE moet weten en van invloed kunnen zijn op het besluit.   nee      zo ja: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

De aanvrager is ermee bekend dat aan het indienen van deze aanvraag geen rechten  

kunnen worden ontleend en dat alleen de vergadering toestemming kan verlenen.  
 
Handtekening aanvrager    Datum, 

   

  


