Welke gegevens hebben we nodig om een persoon bij u te kunnen laten inschrijven?

Wanneer er iemand bij u wil komen bijwonen dan dient deze persoon aan alle
inschrijvingsvoorwaarden (behalve inkomensvoorwaarden) voor de sociale woningbouw te
voldoen. (eigendom, taal, vreemdelingen – bevolkingsregister.°

Wat moet u ons bezorgen?


Schriftelijke verklaring hoofdhuurder (bijgevoegd)

Van de persoon die zich wenst toe te voegen :




Kopie identiteitskaart
Een bewijs van inkomen van 3 jaar geleden (aanslagbiljet of attest leefloon of attest werkloosheid,
.. waren er geen inkomsten dan dient dit schriftelijk te worden verklaard. (document in bijlage)
Verklaring op eer dat er geen eigendom is dient te worden ingevuld en ondertekend enkel door de
persoon die zich toevoegt.

Goed Wonen Rupelstreek gaat na ontvangst van deze documenten na of deze persoon voldoet
aan alle voorwaarden en indien nodig nog extra informatie opvragen.
Bijvoorbeeld ; taalvoorwaarde : mogelijk zal een sneltest nodig zijn of zal u doorverwezen worden
naar het Huis van Nederlands. Iedereen van +18 dient te voldoen aan de taalvoorwaarde.

Opmerking : Indien de persoon die zich wenst toe te voegen gehuwd is maar de partner komt niet
mee: dan dient een inleiding van de echtscheiding worden voorgelegd.
Heeft u alles ingevuld dan neemt u telefonisch contact 03/880.79.60 op om uw documenten op
afspraak binnen te brengen of u stuurt ze per post op naar Goed Wonen Rupelstreek ,
Uitbreidingsstraat 39, 2850 Boom of deponeert ze in onze brievenbus

Vraag tot bijwoonst

Ondergetekende,

Naam huurder : …………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………

Vraagt toestemming om ……………………………………
Geboren op …………………………………………………………

In te schrijven op zijn / haar adres

Relatie ten opzichte van de huurder : ………………………….

O VRAAG TOT TIJDELIJKE BIJWOONST VANAF ..
O VRAAG DEFINITIEVE BIJWOONST VANAF ..

Datum

Handtekening

Eventuele opmerkingen

MAXIMAAL 4 MAANDEN

Verklaring op eer geen inkomen in referentiejaar (persoon die zich wenst toe te voegen)

Ondergetekende……………….
Geboren op …………………….

Bevestigt hierbij over geen inkomen te hebben beschikt in het jaar ………………

Handtekening en datum

Opgelet ; wij vragen bij alle instanties uw op, indien blijkt dat u een incorrecte verklaring afgelegd
hebt zal Goed Wonen Rupel de gepaste maatregelen treffen.

