AANMELDFORMULIER PROJECT
Certificaat WoonKeur® Bestaande woningen

locatie van de
woningen

straat en huisnrs.:
plaats:
gemeente:

provincie:

projectnaam (indien van toepassing):
Heeft de gemeente voor dit project eisen gesteld ten aanzien van WoonKeur?

0

ja

opdrachtgever

organisatie:

(voor WoonKeur)

contactpersoon:

0

0

nee

niet bekend

adres:
postcode / plaats:
telefoon:
e-mail adres:
indien afwijkend van bovenstaand adres onderstaande gegevens invullen

naam voor factuur:
adres:
postcode / plaats:
uw projectnummer:
uw betalingscode (indien van toepassing):
architect

naam bureau:

(of ontwerper van het
verbouwplan)

contactpersoon:
adres:
postcode / plaats:
telefoon:
e-mail adres:
uw projectnummer van dit project:

Bouwfase bij
aanmelding:

oplevering project:

0
0
0
0
0

schetsontwerp / voorlopig ontwerp
definitief ontwerp
bestek- of aanbestedingsfase
in uitvoering
reeds gereed gekomen op:
gepland op:

…………………………………..

…………………………………..

(datum)

(datum, evt. schatting)

Informatie over het project
aantal
woningen
per type

woningtype

aantal

woningtype

aantal

woningtype

A

.....

…..

.....

…..

…..

.....

…..

…..

aantal

totaal aantal woningtypen:
totaal aantal woningen:
aantal
woongebouwen
per type

woongebouwtype

aantal

1
2

totaal aantal woongebouwen:

Opdrachtgever meldt zich hierbij aan voor:
toetsing op:

0
0

Certificaat C WoonKeur Bestaande woningen, ‘rollatorgeschikt’
Certificaat D WoonKeur Bestaande woningen, ‘rolstoelgeschikt’
(voor certificaten C en D twee toetsmomenten: 1e in planfase en 2e in opleveringsfase)

0

uitsluitend toetsing van planfase, certificaat ...... (invullen C of D)
(bouwtekeningen en techn. omschrijving)

0

uitsluitend toetsing in opleveringsfase, certificaat ..... (invullen C of D)

N.B. voor andere verzoeken dient u eerst contact op te nemen met SKW Certificatie
Welke bescheiden heeft SKW Certificatie nodig voor het uitvoeren van de toetsing?
Bij toetsing op het ‘Certificaat WoonKeur Bestaande woningen’ tekeningen en indien beschikbaar technische
omschrijving in enkelvoud aan SKW Certificatie toesturen.

0
0
0
0
0
0

Graag aangeven
wat is bijgevoegd

plattegronden woning(en) en woongebouw(en)
gevelaanzichten
doorsneden
detailtekeningen onderdorpels van entreedeur(en) en terrasdeur(en)
detailtekening onderdorpel van deur doucheruimte
technische omschrijving (indien beschikbaar)

totaal aantal toegezonden tekeningen:

….................

De tekeningen zijn voorzien van een onderhoek waarop aangegeven de naam en de plaats van het project,
de datum, de opdrachtgever en de ontwerper/architect.

datum:

plaats:

naam:

handtekening:

SKW Certificatie

Postbus 202

4190 CE Geldermalsen

tel.: 088 - 244 01 23

fax: 088 - 244 01 24

e-mail: skw@skw-certificatie.nl

