HUURWONING AANVRAAG
Kader voorbehouden voor de SVK:

Huidige woning

Kinderen en/of andere
personen ten laste

Samen
wonende

Gezinshoofd

T. +32 (0)2 230 36 14

Naam :
E-mail:
Tel / gsm:
Volledig adres:

Voornam:
Nationaal identificatienummer:

Naam:

Voornaam:

E-mail:

Nationaal identificatienummer:

Tel / gsm:

Naam

Voornaam

Geslacht
(V/M)
Vᴑ Mᴑ
Vᴑ Mᴑ
Vᴑ Mᴑ
Vᴑ Mᴑ
Vᴑ Mᴑ

Nationaal
Ouderschap of
identificatienummer beurtouderschap

Uw huidige woning is :
ᴑ een privéwoning
ᴑ een sociaal woning
ᴑ een SVK woning
ᴑ een verblijfscentrum
ᴑ bij vrienden of familie
Wat zijn de gewenste kenmerken voor uw toekomstige woning?
Op welke gemeente(n) bent u op zoek naar een woning?

Gezochte woning

(Let wel : Het SVK Comme Chez Toi stelt U geen verblijf voor dat niet aan uw wensen voldoet.)

Is het voor U, omwille van gezondheidsredebeb, noodzakelijk te beschikken
over een gelijkvloers of een lift? Indien ja, moet U ons een copie van het certificaat van Uw
handicap of een meedisch attest bezorgen

Als U alleen wilt wonen : U bent op zoek naar :
een studio/flat ᴑ een appartement met een slaapkamer ᴑ

JA ᴑ NEE ᴑ

Maandelijkse netto inkomsten

Eventuele opmerkingen

Gezinshoofd
Samenwonende

OCMW ᴑ Loon ᴑ Werkloos ᴑ
Mutualiteit ᴑ
Andere ᴑ

..………. Eur/maand

OCMW ᴑ Loon ᴑ Werkloos ᴑ
Mutualiteit ᴑ
Andere ᴑ

..………. Eur/maand

Kinderbijslag

Schulden

..……. Eur/maand

Totaal bedrag van Uw schulden?
Reden van de schulden?
Bedrag van de maandelijkse terugbetalingen?
Is er schuldbemiddeling?

JA ᴑ NEE ᴑ

Gelieve hieronder alle nuttige inlichtingen voor het SVK weer te geven:

• Na 2 weigeringen of uitblijven van reactie voor onze voorstellen, zal uw
huurwoning aanvraag worden afgeschreven.
• Een waarborg (gelijk aan 2 maanden huur) dient u vóór elke vermelding
in één van onze woningen .

Datum en
handtekening

Nodige documenten

• In het geval van wijziging van mijn persoonlijke situatie, houd ik
onmiddellijk het SVK Comme Chez Toi op de hoogte (oersoonlijke
gegevens, gezinssamenstelling, inkomsten, enz...)
Om geldig te zijn moet dit formulier volledig ingevuld en leesbaar zijn.
Er moet ook de volgenden documenten bijgevoegd worden:
1. Kopie van identiteitskaart van de meerderjarigen van het gezin
2. Kopie van uw gezinssamenstelling
3. Integrale kopie van uw laaste aanslagbiljet of bij gebreke hiervan ieder document dat de gezinsinkomsten
weergeeft
4. Indien nodig, elk document dat nuttig is voor uw aanvrag (faam, onleefbaarheid)
Ik verklaar dat mijn aanvraag oprecht en volledig is.
Ik verklaar op eer dat niemand van het gezin in een sociaal woning woont, of eignenaar is van een woning,
noch het vruchtgebruik ervan heeft of de erfpacht.

Datum:
Handtekening van het gezinshoofd:

Handtekening van de samenwonende:

