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Voorwaarden voor het aanpassen van een kozijn of gevel. 
 
 
Algemeen 

 Kijk op de internetsite van de gemeente Katwijk (www.katwijk.nl) (onder het tabblad Wonen, 
verkeer en leefomgeving) en voer een vergunningscheck uit via de link “website 
omgevingsloket.nl. 

 U dient vooraf een ZAV (zelf aangebrachte voorziening) aanvraag in bij Dunavie. Als bijlage 
voegt u een bouwtekening, een plan van aanpak, een materialenstaat toe. En geeft uw aan 
wie de werkzaamheden uitvoert. 

 
 
Bouwkundige en veiligheid technische aspecten 

 De materialen dienen van een door Dunavie goedgekeurd fabricaat te zijn, zoals hardhout en  
 isolatieglas. 

 Als er veranderingen in het glas komen, adviseert Dunavie het glas ter vervangen voor HR++. 

 Moet er iets gewijzigd worden aan de cv-installatie of aan de radiatoren, dan moet dit  
 geschieden volgens onderstaande voorwaarden: 

- Hang de verwarmingselementen op hun plaats. Bij het vaststellen van de hoogte van de 
verwarmingselementen moet u er rekening mee houden dat de beugels voldoende 
hoog boven de vloerplint komen en dat aan de bovenzijde van de radiator minimaal 50 
millimeter (liefst 100 millimeter) ruimte blijft tot de onderzijde van de vensterbank. 

- Gebruik voor het vastzetten uitsluitend beugels die voor het door u gekozen model van 
toepassing zijn. Let op dat de bevestigingsmiddelen, zoals houtdraadbouten, pluggen 
en dergelijke, goed in staat zijn het gewicht van de watergevulde radiator te dragen. 
Vanzelfsprekend moeten al deze elementen waterpas worden opgehangen. Monteer 
alle kranen voordat u met het plaatsen van de leidingen begint. 

- Het is niet toegestaan een radiator te plaatsen met een lager rendement dan de reeds 
standaard in de woning aanwezige radiator. 

 Het geheel dient netjes afgewerkt te worden met goed schilderwerk en er moet deugdelijk  
 hang- en sluitwerk worden aangebracht. 
 
Onderhoudstechnische aspecten 

 U bent zelf verantwoordelijk voor het uit de verandering voortvloeiende onderhoud. 

 U bent zelf aansprakelijk voor elke schade die het gevolg is van de verandering.  
 
Toestemming 
Na controle van de werkzaamheden verleent Dunavie definitieve toestemming voor het aangepaste 
kozijn of gevel. Dit betekent wanneer het huurcontract wordt opgezegd het kozijn of de gevel niet 
verwijderd hoeft te worden.  
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