AANVRAAG VOOR
HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING
NAAM en voornaam van de referentiehuurder : ____________________________________________________________
Geboorteplaats en -datum : __________________________________________________________________________________
Beroep : _________________________________________

Rijksregisternummer ______________________________

Nationaliteit : ___________________________________

Telefoon- of GSM-nummer : _______________________

Sedert wanneer in België : ___________________________________________________________________________________
Huidig adres : _________________________________________________________________________________________________
Sinds : _________________________________________________
Vorig adres : ___________________________________________________________________________________________________
Naam en voornaam van de echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie de referentiehuurder
wettelijk of feitelijk samenleeft :
_________________________________________________________________________________________________________________
Geboorteplaats en -datum : __________________________________________________________________________________
Beroep : __________________________________________

Rijksregisternummer : _____________________________

Nationaliteit : ____________________________________

Telefoon- of GSM-nummer : _______________________

Datum van huwelijk : ________________________________
Sedert wanneer in België : __________________________
Huidig adres : ________________________________________________________________________________________________
Sinds : ________________________________________________
Vorig adres : _________________________________________________________________________________________________
Kinderen die deel uitmaken van het gezin (of kinderen tot 25 jaar met bezoekrecht) en/of
andere personen die deel uitmaken van het gezin:
NaaNa

Naam en voornaam

Geboortedatum

Geslacht

Ten laste

1.

M - V

2.

M - V

JA - NEEN

3.

M - V

JA - NEEN

4.

M - V

JA - NEEN

5.

M - V

JA - NEEN

6.

M - V

JA - NEEN

7.

M - V

JA - NEEN

Inkomen 2015 =

J

JA - NEEN

DE VENNOOTSCHAP GEEFT VOORRANG AAN DE KANDIDAAT-HUURDER DIE :
ten minste drie jaar in het werkgebied (Maasmechelen, Lanaken en Dilsen-Stokkem) van
onze vennootschap woont en verblijft of er tenminste drie jaar verbleven heeft in de
periode van de laatste zes jaar
ja - neen (1)
BEPALINGEN:
Heeft de kandidaat-huurder minderjarige kind(eren) die geplaatst zijn of waarover hij een
bezoekrecht heeft of co-ouderschap uitoefent of dezelfde kinderen die meerderjarig
worden tot 25 jaar en die derhalve deeltijds blijven inwonen.
GELDIG BEWIJS VOORLEGGEN
ja - neen (1)
Wanneer een vrouw tenminste 7 maanden zwanger is, kan dit kind meegeteld worden als
kind voor de bepaling van de rationele bezetting, maar pas op het moment van geboorte zal
een toewijzing kunnen plaatshebben van een aan deze rationele bezetting aangepaste
woongelegenheid.
ATTEST GYNAECOLOOG DIENT VOORGELEGD TE WORDEN
ja - neen (1)
(GELDIG VANAF DE ZESDE MAAND ZWANGERSCHAP)
Is een kandidaat-huurder of een gezinslid getroffen door een ernstige handicap (i.v.m.
specifieke woongelegenheden voor ernstig gehandicapten):
GELDIG ATTEST VAN INVALIDITEIT VOORLEGGEN (vanaf minstens 70 %)
ja – neen (1)
Is de aanvrager of een lid van zijn gezin mindervalide :
66 % invaliditeit ? GELDIG ATTEST VOORLEGGEN

ja – neen (1)

Wenst de kandidaat-huurder zich ook in te schrijven bij de collega-bouwmaatschappij
C.V. ONS DAK MAASEIK (voor bewoners van de gemeente Dilsen-Stokkem)
ja – neen (1)
Is uw huidige woongelegenheid ongeschikt of onbewoonbaar verklaard ?
Te bewijzen met besluiten van de gemeente.
ja – neen (1)
Welk is de maximale huurprijs die U voor een sociale huurwoonst wenst te betalen?
€ _____________
Is er sprake van gezinshereniging?
ja – neen (1)

De kandidaat-huurder alsook geen lid/leden van zijn gezin hebben geen woning of geen
bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in het binnen- of
buitenland ?
ja - neen (1)
De kandidaat-huurder verklaart hierbij dat hij alsook geen lid/leden van zijn gezin
wel / geen (1) eigendom bezit in het buitenland.
De kandidaat-huurder alsook geen lid/leden van zijn gezin zijn zaakvoerder, bestuurder of
aandeelhouder van een vennootschap waarin een woning of een perceel bestemd voor
woningbouw is ingebracht.
ja - neen (1)
De ondergetekende(n) verlenen bij deze aan de vennootschap, toestemming om bij de
bevoegde besturen van het Ministerie van Financiën de vereiste inlichtingen te verkrijgen
betreffende hun inkomen en de rechten die ze in onroerende goederen bezitten.
De ondergetekende(n) verklaren op hun eer dat de verstrekte gegevens betreffende :
samenstelling van het gezin; het inkomen; geen eigendom bezitten, de prioriteiten; de
mindervalide gezinsleden juist zijn.
De ondergetekende(n) verklaren dat zij het document “Privacy: welke informatie
heeft Maaslands Huis cvba so?” hebben ontvangen
Heeft u als kandidaat (nog) geen basistaalvaardigheid Nederlands1?
Dan willen wij u erop wijzen dat u na één jaar sociaal huren deze taalkennisvereiste wél
moet hebben. Wij wensen u dan ook te informeren dat u gratis lessen kan volgen bij het
Centrum voor Basiseducatie en het Centrum voor Volwassenenonderwijs.
U kan zich ook wenden tot het Agentschap Integratie en Inburgering regio Limburg, H-Blok
– 2de verdieping Universiteitslaan 3 te 3500 Hasselt.
De handtekeningen moeten voorafgegaan worden door de geschreven vermelding "gelezen
en goedgekeurd".
Handtekening van :

De _________________________________201

De aanvrager,

De echtgenote/samenwonende,

(1)

schrappen wat niet past.

=een taalvaardigheid van het Nederlands die overeenstemt met niveau A1 van het Europees
Referentiekader voor Moderne Vreemde Talenbasistaalvaardigheid Nederlands

1

.

