INSCHRIJVINGSFORMULIER SENIORENWONINGEN BEVEREN-LEIE
VAK VOORBEHOUDEN VOOR HET OCMW WAREGEM
Datum inschrijving: …..…/…..…/…………
Inschrijvingsnummer: ………...........................
GEGEVENS AANVRAGER
Naam van de kandidaat-huurder: ………………………………….…………………………………………….……………………………
Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Huidig adres: ………………………………………..……………………………………….………..…. nr.: ..…….……… bus: ……..……..
Correspondentieadres: ………………………………………………………………………………………………………….………………….
Postcode: .………………….. Woonplaats: ……………..……………………………………………………………………………………….
Telnr.: .……………………… Gsm: .…..............…….………………… E-mail: .…………………………………………………………….
Rijksregisternr.:       -    -   (zie achterzijde van de identiteitskaart beginnende met geboortedatum)
Geboorteplaats: .…………………………….….….. Geboortedatum: ………./………./………….
Nationaliteit: .…………………………………...…… Burgerlijke stand: .………….…………...…………. Invaliditeit: …..……%
GEGEVENS PARTNER (die de woning mee zal betrekken)
Naam van de kandidaat-huurder: ………………………………….…………………………………………….……………………………
Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Huidig adres: ………………………………………..……………………………………….………..…. nr.: ..…….……… bus: ……..……..
Correspondentieadres: ………………………………………………………………………………………………………….………………….
Postcode: .………………….. Woonplaats: ……………..……………………………………………………………………………………….
Telnr.: .……………………… Gsm: .…..............…….………………… E-mail: .…………………………………………………………….
Rijksregisternr.:       -    -   (zie achterzijde van de identiteitskaart beginnende met geboortedatum)
Geboorteplaats: .…………………………….….….. Geboortedatum: ………./………./………….
Nationaliteit: .…………………………………...…… Burgerlijke stand: .………….…………...…………. Invaliditeit: …..……%
BIJKOMENDE INLICHTINGEN (verplicht in te vullen)
1) Hebt u (aanvrager) en één van de personen die met u de woning zullen betrekken momenteel
meer dan 1 woning of ander eigendom in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik in het
binnen- of buitenland?
JA / NEE (omcirkel wat juist is)
2) Bent u beheerder of bestuurder van een patrimoniumvennootschap?

JA / NEE (omcirkel wat juist is)
3) Woont u momenteel 5 jaar of meer in een van de gemeenten van Waregem?
JA / NEE (omcirkel wat juist is)
Of hebt u er de helft van uw volwassen leven gewoond (vanaf 18 jaar)?
JA / NEE (omcirkel wat juist is)
4) Bent u kandidaat-huurder voor het huren van een gelijkvloerse woongelegenheid met
aangepaste inrichting voor personen met een handicap of beperkte functionaliteit?
Voorwaarde is in het bezit zijn van een niet-vervallen attest van de dienst voor
tegemoetkomingen aan personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel,
met vermelding dat u voldoet aan de medische voorwaarden om een inkomensvervangende
tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming hulp aan bejaarden
(categorie 2, 3, 4 of 5) te verkrijgen, of door een arbeidsongeschiktheid of een invaliditeit van
tenminste 66 % getroffen bent.
JA / NEE (omcirkel wat juist is)

Hierbij verklaar ik op eer en geweten dat alle ingevulde gegevens op dit formulier correct zijn
ingevuld.
Hierbij verklaar ik, dat ik akkoord ben dat mijn persoonsgegevens en alle andere gegevens,
noodzakelijk om mijn dossier te vervolledigen, op een elektronische manier worden opgevraagd
via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).
Hierbij verklaar ik mij akkoord met de overeenkomst voor huisvesting van senioren en het
daaraan verbonden reglement van inwendige orde en stem in deze na te leven bij toewijzing van
een woning.
De ingezamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van de wettelijk
toegewezen opdrachten en toegekende bevoegdheden van het OCMW Waregem.
Datum: ……./……./………….

Handtekening(en):

