
 

 

 
 

  
  

 
 

 

 

 

 TUIN  

Dierenverblijf schriftelijke toestemming overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen — soms omgevingsvergunning 

Stenen berging / schuur / garage schriftelijke toestemming en toezicht ProWonen neemt het over vergoeding mogelijk omgevingsvergunning 

Houten schuur / blokhut schriftelijke toestemming overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen — — 

Carport / serre schriftelijke toestemming overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen  — omgevingsvergunning 

Luifel / afdak schriftelijke toestemming overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen  — omgevingsvergunning 

Schutting tot 2 m hoog    overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen  —  

Wijzigen bestrating geen toestemming nodig mag zo blijven bij vertrek — — 

Beplanting /aankleding tuin geen toestemming nodig mag zo blijven bij vertrek — — 
 

Vijver geen toestemming nodig overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen — — 
 

 GEVEL EN DAK  

(Schotel) antenne schriftelijke toestemming bij appartementen overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen — soms omgevingsvergunning 

Zonnescherm / rolluiken / screens schriftelijke toestemming bij appartementen, overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen — — 

isolatiegevels en zinken ondergrond 

Dakkapel schriftelijke toestemming en toezicht ProWonen neemt het over vergoeding mogelijk — 
 

Dakraam schriftelijke toestemming mag zo blijven bij vertrek — soms omgevingsvergunning 

Inbraakpreventie geen toestemming nodig mag zo blijven bij vertrek — — 

 
 INSTALLATIES  

Close-in boiler geen toestemming nodig overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen 

Radiator (ver-) plaatsen schriftelijke toestemming, uitvoering door erkend installateur    mag zo blijven bij vertrek — — 

             — — 

Thermostatische radiatorkraan geen toestemming nodig overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen — — 

Buitenwaterkraan schriftelijke toestemming overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen — — 

Airco-installatie schriftelijke toestemming, uitvoering door erkend installateur    overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen — soms omgevingsvergunning 

CV-installatie schriftelijke toestemming, uitvoering door erkend installateur   ProWonen neemt het over vergoeding mogelijk — 

Mechanische ventilatie schriftelijke toestemming, uitvoering door erkend installateur    mag zo blijven bij vertrek — — 

Zonnecollectoren / panelen schriftelijke toestemming, uitvoering door erkend installateur    ProWonen neemt onder voorwaarden over vergoeding mogelijk omgevingsvergunning 

 
 

 INDELING WONING  

Verwijderen niet dragende tussenwand schriftelijke toestemming mag zo blijven bij vertrek — — 

Verwijderen dragende tussenwand schriftelijke toestemming en toezicht mag zo blijven bij vertrek — omgevingsvergunning 

Aanbrengen binnenwand geen toestemming nodig mag zo blijven bij vertrek — — 

Verwijderen inbouwkast schriftelijke toestemming mag zo blijven bij vertrek — — 

Verwijderen schoorsteen schriftelijke toestemming en toezicht mag zo blijven bij vertrek — omgevingsvergunning 

Uitbreiden woning schriftelijke toestemming en toezicht ProWonen neemt het over vergoeding mogelijk omgevingsvergunning 

Vaste trap naar zolder schriftelijke toestemming ProWonen neemt het over vergoeding mogelijk —  
    

 
     geen toestemming nodig mag zo blijven bij vertrek — — 

Plafond- en wandbetimmering schriftelijke toestemming mag zo blijven bij vertrek — — 

Steenstrips en sierlijsten schriftelijke toestemming overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen — — 

Zwevend parket en laminaat in appartement schriftelijke toestemming overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen — — 

Vast parket en laminaat in appartement schriftelijke toestemming mag zo blijven bij vertrek — — 

Plavuizen en tegels in appartement schriftelijke toestemming mag zo blijven bij vertrek — — 

Aanbrengen of vervangen vensterbank geen toestemming nodig mag zo blijven bij vertrek — — 

Kattenluik in deur niet toegestaan                                                                                 —  — 

 
 

 KEUKEN  

Wijziging keukenindeling schriftelijke estemmingto  mag zo blijven bij vertrek 

Plaatsen eigen keuken schriftelijke toestemming overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen — — 

Electrisch/inductie koken schriftelijke toestemming, uitvoering door erkend installateur    overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen — — 

 
 SANITAIR  

Aanpassen toilet, douche of bad schriftelijke toestemming en toezicht mag zo blijven bij vertrek — — 

Plaatsen tweede toilet schriftelijke toestemming en toezicht ProWonen neemt het over vergoeding mogelijk — 

Plaatsen fonteintje / wastafel geen toestemming nodig mag zo blijven bij vertrek — — 

Plaatsen ligbad schriftelijke toestemming en toezicht mag zo blijven bij vertrek — — 

Wijzigen kranen geen toestemming nodig mag zo blijven bij vertrek — — 

 
 ELEKTRA  

Uitbreiden contactdozen geen toestemming, uitvoering door erkend installateur mag zo blijven bij vertrek — — 

Uitbreiden verlichting / schakelaars geen toestemming, uitvoering door erkend installateur mag zo blijven bij vertrek — — 

Buitenverlichting geen toestemming nodig overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen  — — 

Extra groepen schriftelijke toestemming, uitvoering door erkend installateur   mag zo blijven bij vertrek — — 

Wasmachine / vaatwasser / droger aansluiting  schriftelijke toestemming, uitvoering door erkend installateur  mag zo blijven bij vertrek — — 

 
 ISOLATIE  

Dubbelglas schriftelijke toestemming en toezicht mag zo blijven bij vertrek vergoeding mogelijk — 

Isoleren zolder of vloer schriftelijke toestemming en toezicht mag zo blijven bij vertrek vergoeding mogelijk — 

Isolatie rond buizen geen toestemming nodig mag zo blijven bij vertrek — — 

Tochtstrips geen toestemming nodig mag zo blijven bij vertrek — — 
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Granol/sierpleister/structuurverfWONING
INRICHTING 

— —Plaatsen laadpaal (elektrisch voertuig) schriftelijke toestemming overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen

Regenton aansluiten op HWA/ scheiden HWA riool schriftelijke toestemming mag zo blijven bij vertrek — —

Vaatwasseraansluiting maken

Inductie- of keramische kookplaat plaatsen (incl. extra groep)

Afzuigkap (plaatsen of vervangen)

schriftelijke estemmingto  

schriftelijke estemmingto  

schriftelijke estemmingto  

overdragen aan nieuwe bewoner of verwijderen 

elektra mag blijven zitten bji vertrek, kookplaat is overname

—

—

—

—

—

—mag onder voorwaarden blijven bij vertrek

schriftelijke toestemming omgevingsvergunning 


