Aanvraag voor het verhuizen naar een andere sociale woning – INTERNE VERHUIS
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………
Telefoon/GSM: …………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………….
Geboortedatum en plaats: …………………………………………………………………………
Partner
Naam en voornaam:…………………………………………………………………………………..
Geboortedatum en plaats: …………………………………………………………………………..
Kinderen of andere inwonende personen die deel uitmaken van het gezin
Naam voornaam

Geboortedatum + plaats

Geslacht

Ten laste

Reden aanvraag tot verhuis: DUIDELIJK VERMELDEN

Voorwaarden:
Deze aanvraag wordt slechts door de maatschappij ingeschreven nadat dit formulier volledig ingevuld en
ondertekend wordt terugbezorgd. De ondergetekenden verklaren op eer dat de verstrekte gegevens juist zijn, zo
niet wordt de kandidatuur niet weerhouden
Medische redenen: voeg een medisch attest toe – u krijgt geen voorrang toegekend. Onze maatschappij zal de
aanvraag nakijken en al dan niet overgaan tot toewijzing.
Opgelet Huurders die een aanvraag doen om te verhuizen binnen de maatschappij, zonder grondige reden,
dienen te voldoen aan alle voorwaarden voor de sociale huur, inclusief de inkomensvoorwaarden.
U krijgt 2 aanbiedingen, bij de tweede weigering zal uw aanvraag geschrapt worden. U kan dan opnieuw een
aanvraag doen maar u krijgt niet opnieuw de prioriteit toegekend.
Handtekening + datum aanvrager

handtekening + datum partner
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3. Woonplaats en aantal slaapkamers
Vul de tabel in. Zet een kruisje in de tabel (meerdere kruisjes zijn mogelijk) zwart =
geen appartement of huis beschikbaar met dat aantal slaapkamers.
Wij schrijven u in voor een appartement of huis dat overeenstemt met uw gezinssamenstelling. U
heeft het recht om u ook voor meerdere slaapkamers in te schrijven dan dewelke u gezin nodig
heeft, weet dan wel dat we dit niet toewijzen zolang u hier geen recht op heeft en / of zolang er
aanvragen zijn die wel recht hebben op dat bepaald aantal slaapkamers. Opgelet u kan zich niet
enkel inschrijven voor eengezinswoningen. Dit maakt uw keuze te beperkt. Indien u enkel
eengezinswoningen (h) aanduidt dan zullen we u automatisch ook inschrijven voor de
appartementen die voldoen aan ligging en gezinssamenstelling
De rationele bezetting (aantal slaapkamers nodig voor uw gezin) wordt bij Goed Wonen.Rupelstreek
als volgt bepaald :
NIEUWBOUW EN GERENOVEERDE APPARTEMENTEN-WONINGEN






Kruiskenslei 70-84 te Boom:
- appartementen met 1 slaapkamer zijn geschikt voor maximum 1 persoon,
- appartementen met 3 slaapkamers zijn geschikt voor maximum 4 personen,
- appartementen met 3 slaapkamers zijn geschikt voor maximum 5 personen,
Kruiskenslei 86-88 te Boom:
- appartementen met 2 slaapkamers zijn geschikt voor maximum 3 personen,
- appartementen met 3 slaapkamers zijn geschikt voor maximum 5 personen,
Antwerpsestraat 443-447 te Boom:
- appartementen met 2 slaapkamers zijn geschikt voor maximum 3 personen,
Hoogvelden te Rumst (deelgemeente Reet):
- appartementen met 2 slaapkamers zijn geschikt voor maximum 3 personen,
- appartementen met 2 slaapkamers zijn geschikt voor maximum 3 personen die
aangepast zijn voor rolstoelgebruikers,
- appartementen met 3 slaapkamers zijn geschikt voor maximum 5 personen,



Elzenstraat te Boom:
- appartementen met 1 slaapkamer die aanpasbaar zijn voor de door de gemeente Boom
nog in een gemeentelijk toewijzingsreglement te bepalen doelgroep,
- appartementen met 2 slaapkamers die aanpasbaar zijn voor de door de gemeente
Boom nog in een gemeentelijk toewijzingsreglement te bepalen doelgroep.

BESTAANDE GEBOUWEN




een studio is geschikt voor 1 persoon,
een appartement met 1 slaapkamer is geschikt voor minimum 1 en maximum 2 personen
een appartement of huis met 2 slaapkamers is geschikt voor minimum 2 personen
Uitzonderingen:
1-appartementen met 2 slaapkamers kunnen ook toegewezen worden aan alleenstaanden en
koppels die wonen in een appartement van ons gebouw Kruiskenslei 86-88 en die ingevolge
renovatie van dit appartement moeten verhuizen,
2-appartementen met 2 slaapkamers kunnen ook toegewezen worden aan koppels die wonen
in een huis van Goed Wonen.Rupelstreek met 3 slaapkamers en die vrijwillig willen verhuizen,

