WONINGAANVRAAG
Kader voorbehouden voor het SVK:

De inschrijvingen lopen elk jaar van 1 januari tot 30 juni. Buiten die
periode kunt u zich niet inschrijven. PERMANENTIES: op
maandagochtend van 9 tot 11 uur.

Huidige woning

Kinderen en/of personen
ten laste

Samenwonende
partner

Gezinshoofd

T. +32 (0)2 230 36 14

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

Voornaam:
Rijksregisternummer:

Naam:

Voornaam:

E-mail:

Rijksregisternummer:

Tel./gsm:

Naam

Voornaam

Geslacht
Vᴑ Mᴑ
Vᴑ Mᴑ
Vᴑ Mᴑ
Vᴑ Mᴑ
Vᴑ Mᴑ

Rijksregisternummer

Volledig of wisselend hoederecht

Uw huidige woning is:
ᴑ een privéwoning
ᴑ een SVK-woning
ᴑ een sociale woning (OVM)
ᴑ een opvangstructuur (opvang, SAMU Social ...)
ᴑ bij vrienden of familie
In welke gemeente(s) zoekt u een woning?
(Opgelet, het SVK Comme Chez Toi zal u geen woning voorstellen die niet aan uw wensen voldoet).

Gezochte woning

ᴑ Alle gemeentes
ᴑ
ᴑ
ᴑ
ᴑ
ᴑ

stad Brussel
Laken
Schaarbeek
Etterbeek
Elsene

ᴑ
ᴑ
ᴑ
ᴑ
ᴑ

Sint-Gillis
Anderlecht
Molenbeek
Koekelberg
Ganshoren

ᴑ
ᴑ
ᴑ
ᴑ
ᴑ
ᴑ

Sint-Agatha-Berchem
Jette
Neder-over-Heembeek
Sint-Joost-ten-Node
Ukkel
Evere

ᴑ
ᴑ
ᴑ
ᴑ
ᴑ
ᴑ

Sint-Pieters-Woluwe
Sint-Lambrechts-Woluwe
Oudergem
Watermaal-Bosvoorde
Haren
Vorst

Heeft u om gezondheidsredenen een woning op de benedenverdieping of een lift nodig?
JA ᴑ NEE ᴑ
(Zo JA, dan bezorgt u ons een kopie van het bewijs van uw handicap of een medisch attest)
(Alleen voor alleenstaanden) U zoekt:
een studio/flat ᴑ
een appartement met 1 slaapkamer ᴑ

Maandelijkse nettoinkomsten

Inkomsten
Gezinshoofd

OCMW ᴑ Loon ᴑ Werkloos ᴑ
Ziekenfonds ᴑ
Andere ᴑ

..………. euro/maand

Inkomsten
Samenwonende
partner

OCMW ᴑ Loon ᴑ Werkloos ᴑ
Ziekenfonds ᴑ
Andere ᴑ

…. euro/maand

Kinderbijslag

Eventuele opmerkingen

Schulden

..……. euro/maand
Bedrag:

JA ᴑ ᴑ NEE

…….………… euro

Hier noteert alle verdere nuttige informatie voor het SVK:

Documenten die niet mogen
ontbreken

• Indien u twee keer weigert of niet reageert op eventuele
toewijzingsvoorstellen, zal uw woningaanvraag geschrapt worden.
Een huurwaarborg gelijk aan twee maanden huur zal gevraagd
worden vóór u uw intrek kunt nemen in de woning. Vergeet niet om
ons elke wijziging (adres, telefoon, e-mail, gezinssamenstelling) mee
te delen, zodat we u steeds kunnen bereiken.

Om geldig te zijn, moet dit formulier compleet, leesbaar, gedateerd en ondertekend zijn.
Bovendien moet u de volgende documenten bijvoegen:
1. Een fotokopie van de identiteitskaarten van alle meerderjarige gezinsleden.
2. Een fotokopie van uw gezinssamenstelling.
3. Een fotokopie van uw laatste integrale aanslagbiljet of bij ontstentenis elk document dat de inkomsten
van het gezin kan aantonen.
4. In voorkomend geval, een kopie van elk ander document dat nuttig is voor uw aanvraag (opzegging,
ongezonde woning ...).
Ik verklaar dat mijn aanvraag oprecht en volledig is.

Datum en handtekening

Ik verklaar kennis te hebben genomen van het toewijzingsreglement van het SVK Comme Chez Toi.
Ik verklaar op mijn erewoord dat niemand van mijn gezin een onroerend goed in volle eigendom,
vruchtgebruik of erfpacht bezit.
ᴑ INSTEMMING MET DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS - Ik geef Comme Chez Toi de
toestemming om mijn op dit formulier genoteerde persoonsgegevens in te zamelen en in een elektronisch
bestand op te slaan om het kandidatuurregister samen te stellen en zijn activiteit uit te oefenen.
Wenst u inzage in de u betreffende persoonsgegevens en wilt u ze laten verbeteren, dan kunt u contact met
ons opnemen op dit e-mailadres: info@commecheztoi.org

Datum:
Handtekening van het gezinshoofd:

Handtekening van de samenwonende
partner:

