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INVENTARISATIEFORMULIER 

TOEKOMSTGERICHTE ERVEN HOF VAN 

TWENTE 
 

 

Algemeen 

 

Naam:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres, postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon en/of mobiele telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aantal bewoners op dit adres:  …………………….  |  Globale grootte van het erf:   ………………………… m
2
 

 
Vergunning op dit adres 

□   Alleen wonen (particulier)      □   Agrarisch bedrijf      □   Bedrijf in een andere branche: ……………………………. 

 
Eventuele opmerkingen 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Huidige situatie 

 
Woonhuis 
Bent u tevreden over de huidige woning? 

□   Ja, er hoeft niets te veranderen      □   Nee, want ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gebouwen 
Bent u tevreden over de huidige gebouwen op het erf? 

□   Ja, er hoeft niets te veranderen      □  Nee, want ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wilt u (op termijn) nog gebouwen slopen? 

□   Nee      □   Ja, n.l.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wilt u (op termijn) nog gebouwen bij bouwen? 

□   Nee      □   Ja, n.l.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Asbest 
Hoe veel daken met asbesthoudende golfplaten heeft u nog op het erf? 

□   …………………….. m
2 

     □   Ik heb geen idee 
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Heeft u nog ander asbesthoudend materiaal op het erf? 

□   Nee      □   Ja, n.l.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Heeft u al eens een Asbest Inventarisatie Rapport laten opstellen? 

□   Nee      □   Ja op  …………………………………………………………………………………(datum) 

 
Heeft u al eens offertes opgevraagd voor het asbest saneren? 

□   Nee      □   Ja op  …………………………………………………………………………………(datum) 

 
Energie 
Wat is uw stroomverbruik in kWh / jaar? 

□   ……………………………………. kWh /jaar      □   Ik heb geen idee 

 
Wat is uw aardgasverbruik in m

3
  / jaar? 

□   ……………………………………. m
3 

/ jaar      □   Ik heb geen idee 

 
Wekt u zelf energie op (zonnepanelen, zonneboiler, etc.)? 

□   Nee      □   Ja, n.l.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Heeft u al eens een energiescan laten uitvoeren om de besparingsmogelijkheden in beeld te hebben? 

□   Nee      □   Ja, n.l.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Erf 
Bent u tevreden over uw huidige erf? 

□   Ja, er hoeft niets te veranderen      □    Nee, want  …………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Toekomstbeeld 

 
Hoe ziet uw ideale erf er over 15 jaar uit? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(stuur eventueel een plattegrond van uw erf mee, met daarop geschetst wat u wilt veranderen) 
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Voor particulieren 
Gewenste ondersteuning /informatie 
 
Waar zou u hulp bij willen hebben? 

□   Asbest saneren op het eigen erf   □   Gezamenlijke aanpak / aanbesteding asbestsanering 

□   Energie besparing         □   Energie opwekken voor eigen gebruik (zonnepanelen op daken, etc.) 

□   Gezamenlijke aanpak duurzame energie (zonnevelden, etc.)   

□   Erfinrichting    □   Rood-voor-rood regeling    

□   De financiële situatie   □   Sociale problemen 

□   Anders, n.l.:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
Eventuele toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wilt u bezocht worden door een vertrouwenspersoon om samen te kijken wat nodig is en wat mogelijk is? 

□   Ja      □   Nee 

 
 
 

Voor bedrijven 
Gewenste ondersteuning /informatie 
 
Waar zou u hulp bij willen hebben? 

□   Uitbreiding van het bedrijf / bedrijfsovername  □   Nieuwe bedrijfsactiviteit / inkomstenbron 

□   Het stoppen van de onderneming    □   Asbest saneren op het eigen erf 

□   Gezamenlijke aanpak / aanbesteding asbestsanering □   Energie besparing 

□    Energie opwekken op het eigen erf (zonnepanelen op daken, etc.) 

□   Gezamenlijke aanpak duurzame energie (zonnevelden, etc.) 

□   Gezamenlijke aanleg glasvezel (voor snel internet) □   Erfinrichting 

□   Rood-voor-rood regeling     □   De financiële situatie 

□   Sociale problemen     □ 
□   Anders, n.l.:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
Eventuele toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wilt u bezocht worden door een vertrouwenspersoon om samen te kijken wat nodig is en wat mogelijk is? 

□   Ja      □   Nee 
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