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AANVRAAG 

Plaatsen wc-papierhouder 

Plaatsen muurhandgreep 

Plaatsen handdoekdrager 

Plaatsen douchezit 

Naam en adres: 

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

Ik doe een aanvraag om een wc-papierhouder, muurhandgreep, handdoekdrager 

en/of douchezit te plaatsen. Ik vraag hiervoor toelating aan Maatschappij voor de  

Huisvesting. De regels die hieronder staan vermeld zal ik aanvaarden en naleven. 

Ik duid aan  wat ik wil aanvragen: 

GOED ZO! 

 WC-papierhouder: 

▪ Maak gebruik van een kleefsysteem of zuignappen. 

▪ Boor nooit in de tegels, wel in de voegen. 

 Muurhandgreep: 

▪ Maak gebruik van een kleefsysteem of zuignappen. 

▪ Boor nooit in de tegels, wel in de voegen. 

▪ Bij plaatsing aan douche of bad zorgen voor een waterdichte afwerking. Zo 

vermijdt u water achter de tegels of in de muur. 

 Handdoekdrager: 

▪ Maak gebruik van een kleefsysteem of zuignappen. 

▪ Boor nooit in de tegels, wel in de voegen. 

 

Vul aan de achterkant verder aan! 
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 Douchezit: 

▪ Boor nooit in tegels, wel in de voegen. 

▪ Controleer dat de muur stevig genoeg is om een douchezit te plaatsen. 

▪ Zorg voor een waterdichte afwerking. Zo vermijdt u water achter de tegels of 

in de muur. 

MAG NIET 

▪ Boren of iets verankeren in de tegels. 

▪ Tegels beschadigen. 

Maatschappij voor de  Huisvesting mag steeds controleren op het voldoen aan de 

voorwaarden. 

De aanpassing wordt verwijderd: 

▪ Als ze niet voldoet aan de voorwaarden: verwijderen binnen één maand. 

▪ Wanneer u de woning verlaat (einde huurcontract). 

▪ Wanneer de aanpassing hinder vormt bij renovatie of herstellingen aan de 

woning (tijdelijk wegnemen). 

Datum aanvraag …../…../………. 

Voor akkoord, (schrijf zelf ‘gelezen en goedgekeurd’) 

 ..............................................................................................................................  

De aanvrager:  (naam en voornaam in hoofdletters) 

 ..............................................................................................................................  

Handtekening:  .......................................................................................................  

Het antwoord krijgt u binnen één maand na ontvangst van de aanvraag toegestuurd. 

Voor akkoord op …../…../………., 

Voor Maatschappij voor de  Huisvesting cvba 

 

 

 

Theo De Wyngaert 

Directeur 


