Dit vak niet invullen

Inschrijvingsdatum:
Definitief kandidatennummer:
KBI nummer:

www.woonpuntmechelen.be

Aanvraagformulier voor het huren
van een sociale woning
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een sociale woning te huren. Daarvoor hebben wij uw
juiste gegevens nodig.
Vul dit formulier zo goed mogelijk in.
Kijk op de laatste bladzijde welke attesten u moet bijvoegen.
Bezorg dit formulier samen met de attesten terug aan: Woonpunt Mechelen
Lijsterstraat 6
2800 Mechelen

-

Referentiehuurder:

Naam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:

…………………………
. . …../..…./....…
…………………………

Rijksregisternummer:

Partner:

Naam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Rijksregisternummer:

Adres:

Straat:
Postcode:
Telefoonnummer:
Gsm-nummer:
Emailadres:

Voornaam:
Nationaliteit:
Beroep:

…………………………
…………………………
…………………………

 -

…………………………
…. / …. / ……..
…………………………

Voornaam:
…………………………
Nationaliteit: …………………………
Beroep:
…………………………

 -

......................................................
Nummer:……………
…………… Gemeente: ............................................................
......................................................
......................................................
……………………………………………………………..

Mijn post mag u naar dit adres doorsturen (Vul dit alleen in als het anders is dan uw adres hierboven):
Straat:
Postcode:

......................................................
Nummer: ..........................
............
Gemeente:
............................................................
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Kinderen die bij mij zullen inwonen: (bij bezoekrecht bewijs toevoegen):
1. Naam:
…………………………
Geboortedatum:
…. / …. / ……..
Geslacht:
man/ vrouw
Rijksregisternummer:

Ja/ Neen

Voornaam:
…………………………
Nationaliteit:
…………………………
Dit kind is ten laste van mij:

Ja/ Neen

Voornaam:
…………………………
Nationaliteit:
…………………………
Dit kind is ten laste van mij:

Ja/ Neen

 -

6. Naam:
…………………………
Geboortedatum:
…. / …. / ……..
Geslacht:
man/ vrouw
Rijksregisternummer:

Voornaam:
…………………………
Nationaliteit:
…………………………
Dit kind is ten laste van mij:

 -

5. Naam:
…………………………
Geboortedatum:
…. / …. / ……..
Geslacht:
man/ vrouw
Rijksregisternummer:

Ja/ Neen

 -

4. Naam:
…………………………
Geboortedatum:
…. / …. / ……..
Geslacht:
man/ vrouw
Rijksregisternummer:

Voornaam:
…………………………
Nationaliteit:
…………………………
Dit kind is ten laste van mij:

 -

3. Naam:
…………………………
Geboortedatum:
…. / …. / ……..
Geslacht:
man/ vrouw
Rijksregisternummer:

Ja/ Neen

 -

2. Naam:
…………………………
Geboortedatum:
…. / …. / ……..
Geslacht:
man/ vrouw
Rijksregisternummer:

Voornaam:
…………………………
Nationaliteit:
…………………………
Dit kind is ten laste van mij:

Voornaam:
…………………………
Nationaliteit:
…………………………
Dit kind is ten laste van mij:

Ja/ Neen

 -

Andere personen die bij mij zullen inwonen:
1. Naam:
…………………………
Geboortedatum:
…. / …. / ……..
Geslacht:
man/ vrouw
Rijksregisternummer:

 -

2. Naam:
…………………………
Geboortedatum:
…. / …. / ……..
Geslacht:
man/ vrouw
Rijksregisternummer:

Voornaam:
…………………………
Nationaliteit:
…………………………
Familieband: …………………………

Voornaam:
…………………………
Nationaliteit:
…………………………
Familieband: …………………………

 -
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Heeft u nog familie in het buitenland en plant u een gezinshereniging? (Kruis aan)
 Ja (vul dan hieronder alles correct in)
1. Naam:
…………………………
Geboortedatum:
…. / …. / ……..
Geslacht:
man/ vrouw

Voornaam:
Nationaliteit:
Familieband:

…………………………
…………………………
…………………………

2. Naam:
…………………………
Geboortedatum:
…. / …. / ……..
Geslacht:
man/ vrouw

Voornaam:
Nationaliteit:
Familieband:

…………………………
…………………………
…………………………

3. Naam:
…………………………
Geboortedatum:
…. / …. / ……..
Geslacht:
man/ vrouw

Voornaam:
Nationaliteit:
Familieband:

…………………………
…………………………
…………………………

4. Naam:
…………………………
Geboortedatum:
…. / …. / ……..
Geslacht:
man/ vrouw

Voornaam:
Nationaliteit:
Familieband:

…………………………
…………………………
…………………………

Leden van het gezin die meer dan 66% gehandicapt zijn (Attest toevoegen):
1. Naam:
…………………………
% handicap: ……….%

Voornaam:
Rolstoelgebruiker:

…………………………
Ja / Neen

2. Naam:
…………………………
% handicap: ……….%

Voornaam:
Rolstoelgebruiker:

…………………………
Ja / Neen

Wijzigingen:
Laat ons onmiddellijk elke verandering van adres of van de samenstelling van uw gezin
weten.
Extra informatie:
Wat wilt u als maximale netto huurprijs (zonder voorschotten of extra kosten) per maand betalen?
○ €350
○ €450
○ een ander bedrag: € ……..

○ €550

○ €650

3

Controle eigendomsvoorwaarde:
Hiermee verklaart u dat u geen woning of grond bezit of in vruchtgebruik heeft in België
en/of in het buitenland. Foutieve informatie kan leiden tot de schrapping van uw
kandidatuur of als u later huurder bent, zetten we de huurovereenkomst meteen stop.

Persoonlijke verklaring op erewoord
De aanvrager, zijn echtgenoot of de persoon met wie hij (zij) wettelijk of feitelijk samenwoont,
verklaren op erewoord:
A. Dat hij (zij) en de leden van het gezin zoals hiervoor opgegeven, op datum van de ondertekening
van deze verklaring, geen andere onroerende goederen (1) volledig of gedeeltelijk in volle eigendom
of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland bezitten of als zaakvoerder, bestuurder of
aandeelhouder hebben ingebracht in een vennootschap, dan deze hierna vermeld: (2)
Goed 1

Goed 2

Gemeente – Land:
Straat, nr. of plaatsnaam:
Kadastrale aanduiding:
Aard van het goed:
Aard van het recht (3):

B. In de loop van de …………………. (4) voorgaande jaren overgegaan zijn tot de vervreemding (verkoop,
verdeling, schenking, kosteloze afstand.) van de volgende onroerende goederen of rechten: (5)
Datum vervreemding:

Ligging en aard van het goed:

………………………………………..

…………………………………………

Bekomen prijs of geschatte
waarde:
…………………………………………..

Verplichte handtekening(en)
Datum

Handtekening aanvrager,

Handtekening echtgenoot of samenwoner,

…………………

………………………………………………

…………………………………………………………………………

(1) woning, appartement, gebouw, perceel grond…;
(2) indien men geen onroerende goederen of rechten bezit: ‘NIHIL’ vermelden;
(3) volle eigendom, vruchtgebruik, blote eigendom, gebruik of bewoning, erfpacht, opstal;
(4) de uitreikende dienst vult hier vooraf het aantal jaren in dat, op basis van de geldende
reglementering, in aanmerking moet worden genomen. Indien het verleden geen rol speelt, dient te
worden vermeld:
“NIET VAN TOEPASSING”
(5) indien tijdens deze periode geen onroerende goederen of rechten werden vervreemd: “NIHIL”
vermelden
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Inschrijvingsvoorwaarden:
-

Minimum 18 jaar zijn.
Ingeschreven zijn in bevolkingsregister of vreemdelingenregister.
Het gezinsinkomen is lager dan de maximumbedragen, vastgesteld door de Vlaamse
regering (deze bedragen staan in de brief in bijlage).
Geen eigendom hebben in binnen of buitenland.

Voldoet u aan de toelatingscriteria?
Als u een woning krijgt, controleert Woonpunt Mechelen of u, en al uw meerderjarige gezinsleden,
voldoen aan:
- De inkomensvoorwaarde.
- Dat niemand van uw gezin een woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik heeft,
in binnen- of buitenland.
- U dient na 1 jaar sociaal huren een basiskennis Nederlands te hebben.
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LIJST VOORKEUR GEWENSTE OMGEVING
De grootte van de woning:
U komt enkel in aanmerking voor panden die voldoen aan uw gezinssamenstelling (=
rationele bezetting)
gezinssamenstelling
Alleenstaande

Studio

1 slpk

2 slpk

3slpk

4 slpk

5 slpk

6 slpk

Koppel
Alleenstaande of koppel
met 1 kind
Alleenstaande of koppel
met 2 kinderen
Alleenstaande of koppel
met 3 kinderen
Alleenstaande of koppel
met 4 kinderen
Alleenstaande of koppel
met 5 kinderen

Locatie van de woning:
Mechelen is een stad op mensenmaat, waarbij de afstand relatief is, u kan kiezen tussen
twee gebieden:
Ik kies voor Mechelen
Ik kies voor Mechelen EN Rand (Hombeek, Leest & Heffen en
Sint-Katelijne-Waver)
Type woning:
Een appartement is het meest voorkomende woningtype binnen Woonpunt, daarom schrijft
u zich automatisch in voor een appartement.
We bieden je nog volgende mogelijkheden aan:
Ik kies enkel een appartement
Ik kies een appartement en huis
Ik kies ook voor een studio
Ik kies voor een 65+appartement (iemand in mijn gezin is
ouder dan 65 jaar)
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Enkel in te vullen indien een medisch attest bijgevoegd:

geen trappen (medisch attest toevoegen)
geen bad (medisch attest toevoegen)
Ik ben rolstoelgebruiker en wens een aangepaste woning
Ankerstraat
Abeelstraat
Alfred Oststraat
Blauwesteenstraat
De Langhestraat
De Streyp
Ernest Wijnantstraat
F. Hoogenberghstraat
Frans Broerstraat
Geerdegem Schonenberg
G. de Stassartstraat
G. van de Woestijnestraat
Grote Nieuwedijkstraat
Guldenbodemstraat
Harnasstraat
Hellinckstraat
Holmlei
Ivo Cornelisstraat
Jodenstraat
Jozef Verbertstraat
Kanunnik de Deckerstraat
Kardinaal Cardijnstraat
Karekietstraat
Karperstraat vanaf einde 2020
Koekoekstraat
Korte Ridderstraat
Kraaistraat

Gebied MECHELEN
Kreitenborgstraat
Kruisbaan
Kurassierstraat
Lakenmakersstraat
Lange Heergracht
Lansiersstraat
Leemstraat
Leeuwerikstraat
Liersesteenweg
Lijsterstraat
Mahatma Gandhistraat
Meerkolstraat
Merelstraat
Meysbrug
Molenhofstraat
Mezenstraat
Nachtegaalstraat
Neerheide
Nekkerspoelstraat
Nijverheidstraat vanaf einde
2020
Nokerstraat
Offenbossen
Ooievaarstraat
Overheide
Paviljoenstraat
Pennemeesterstraat
Philippus de Montestraat

Ploegstraat
Prosper de Troyerstraat
Reigerstraat
Rommekensbergstraat
Schijfstraat
Schorsmolenstraat
Sijsjesstraat
Sint-Jacobstraat
Spechtstraat
Spiegelstraat
Spreeuwstraat
Philippus de Montestraat
Ploegstraat
Prosper de Troyerstraat
Reigerstraat
Rommekensbergstraat
Stadionstraat
Tervuursesteenweg
Theo Blickxstraat
Tivolilaan
Varkensstraat
Vennekant
Vuurkruisenplein
Welkomststraat
Wielewaalstraat
Zelestraat
Ziekenliedenstraat
Zonnestraat

Gebied Rand
De Prinsenlaan (Leest)

Kruisbesstraat (Hombeek)

Fabiolalaan (Heffen)

Moerbeistraat (Hombeek)

Fonteinweg (Heffen)

Rode Doornstraat (Hombeek)

Gagelstraat (Hombeek)

Sparrenstraat (Hombeek)

Hombekerkouter (Hombeek)

Tuinstraat (Sint-Katelijne-Waver)

Kapelseweg (Hombeek)

Verschuerenlaan

Kerkenblokweg (Leest)

Vlierbesstraat (Hombeek)

(Leest)
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VERKLARING OP EREWOORD
VERBLIJF OP REGELMATIGE BASIS VAN KINDEREN DIE NIET GEDOMICILIEERD
ZIJN BIJ DE OUDER OP HET MOMENT VAN INSCHRIJVING1
Ondergetekende, in de hoedanigheid van ouder die zich wenst in te schrijven voor een
sociale huurwoning, (voornaam, naam):
Rijksregisternummer:
Woonplaats (gemeente, straat, huisnummer):
verklaart op erewoord dat zijn/haar kind(eren)
1 ……………………………………………………………………………(voornaam, naam, geboortedatum)
2 ……………………………………………………………………………(voornaam, naam, geboortedatum)
3 ……………………………………………………………………………(voornaam, naam, geboortedatum)
4 ……………………………………………………………………………(voornaam, naam, geboortedatum)
5 ……………………………………………………………………………(voornaam, naam, geboortedatum)
6 ……………………………………………………………………………(voornaam, naam, geboortedatum)
op de datum van inschrijving niet gedomicilieerd is/zijn op bovenstaand adres, maar er
wel op regelmatige basis verblijft/verblijven.
Ondergetekende, in de hoedanigheid van de andere ouder, (voornaam, naam):
Rijksregisternummer:
Woonplaats (gemeente, straat, huisnummer):
verklaart op erewoord dat bovenstaande gegevens correct zijn.

Gedaan te ……………………, op ……………

Gedaan te ……………………, op ……………

(ouder die zich wil inschrijven voor een

(andere ouder)

sociale huurwoning)
Handtekening

Handtekening

1

Zie artikel 1, 22°, punt b) van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering
van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd door het
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VERKLARING OP
EER ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

Ondergetekende verklaart op erewoord dat hij/zij (*) momenteel een echtscheidings-procedure
aan het opstarten is maar nog geen officiële stukken hiervan kan bezorgen.
Ik verbind er mij toe om van zodra er officiële stukken voorhanden zijn of er een vonnis van
voorlopige maatregelen is opgesteld, Woonpunt hiervan onmiddellijk een kopie te bezorgen.
Naam en voornaam:

.....................................................................................

Rijksregisternummer:

.....................................................................................

Adres :

.....................................................................................

Postcode en gemeente:

.....................................................................................

Voor echt en waar te ...............................(plaats) op ...........................(datum)

Handtekening,

(*) schrappen wat niet past
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Noodzakelijke attesten bij deze aanvraag:
-

-

Kopie van uw identiteitskaart en alle personen die bij u zullen inwonen.
Bij invaliditeit: attest van de ziekteverzekering of het ministerie.
Bij bezoekrecht van kinderen: vonnis van echtscheiding, uitspraak van vrederechter,
akte van de notaris of verklaring ondertekend door beide ouders. (bijgevoegd)
Indien u alleen wenst in te schrijven maar nog gehuwd bent dan dient u een bewijs
van inleiding tot echtscheiding voor te leggen.
Iedereen 18 en ouder dient aan te tonen dat ze Nederlands spreken of lessen volgen.
Onze medewerkers zijn bevoegd een ‘sneltest’ af te nemen en zo zelf een attest toe
te voegen aan uw dossier. Wanneer u uw dossier afgeeft zal nagegaan worden via
het systeem kruispuntenbank of u nog een extra document hiervoor moet bezorgen.
Attest van inburgering voor uzelf en alle personen die bij u zullen inwonen en die in
aanmerking komen voor inburgering. Wanneer u uw dossier afgeeft zal nagegaan
worden via het systeem kruispuntenbank of u nog een extra document hiervoor moet
bezorgen.

Huurprijsberekening; De huurprijs wordt berekend op het netto gezamenlijk belastbaar inkomen van
3 jaar terug. Vanaf 1 januari 2019 betaalt een huurder met een inkomen die hoger ligt dan de
toepasselijke inkomensgrens een huurprijs die gebaseerd is op 1/54ste tot maximaal 1/52ste van
het inkomen.
Ik wens dat mijn gegevens eveneens worden doorgestuurd naar:
INTERVILVOORDSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING, Parkstraat 115, 1800 VILVOORDE
Tel: 02 257 11 54, fax: 02 257 11 60, www.intervilvoordse.be
VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL, Nieuwstraat 3, 2570 DUFFEL
Tel: 015 31 15 65, fax: 015 30 79 99
PROVIDENTIA, Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse
Tel: 02 452 72 43, fax: 02 452 35 25, www.providentia.be
Wie meer wil weten over de sociale huisvesting kan terecht op de website www.vmsw.be van onze
voogdijoverheid, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv, Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel.
Na bevestiging van inschrijving komt u op onze wachtlijst.
Lokaal toewijzingsreglement:
De kandidaat-huurder die tijdens de laatste 6 jaar minimum 3 jaar in Mechelen wonen of woonden,
krijgen een voorrang toegekend.
De kandidaat-huurder die op het moment van de toewijzing tewerkgesteld is in Mechelen, of werk
maakt van een doorgedreven en geloofwaardig activeringstraject in Mechelen, te staven met een
beslissing van het OCMW/Sociaal Huis Mechelen

Opgelet: voor de kandidaten die deze voorrang toegekend krijgen, loopt de wachttijd op tot vele jaren. Kandidaten
die deze voorrang niet hebben, zullen dus ook op nog langere wachttijden moeten rekenen.
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Verklaring:
Privacy: welke informatie heeft WOONPUNT MECHELEN?
Via WOONPUNT MECHELEN kunt u een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten
en dossiers informatie over u bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens
recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen.
Het Kaderbesluit Sociale Huur verplicht ons om uw gegevens elektronisch te verzamelen.
Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan
personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is
er de privacywet die u beschermt.
Welke informatie gebruikt WOONPUNT MECHELEN van u?
Wij kijken na of u een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als u zich inschrijft en als u
een woning kunt huren. Ook als u huurt, gebruiken wij informatie over u.
Deze informatie is:
• identificatiegegevens
• rijksregisternummer
• adres- en contactgegevens
• gezinssamenstelling
• taalkennis
• financiële gegevens
• eigendomsgegevens
• eventueel: begeleidende diensten
Als uw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is
volgens de archiefwet.
Waar vragen wij informatie op?
U geeft ons heel wat informatie als u zich inschrijft, als u huurt, … U bent altijd verplicht
correcte informatie te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen sociale woning meer
huren, geen huurpremie meer krijgen of moet u uw ontvangen huurpremie terugbetalen.
Een strafrechtelijke vervolging kan ook.
Wij bevragen ook:
• Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en
eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 +
Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en
vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en
Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
• Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum,
geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de
burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke
samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB
22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli
2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11
december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
• Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging
nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7
oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
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• Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering,
taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis
(Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
• VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen
(Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010)
Aan wie geven wij informatie?
Wij bezorgen informatie aan:
• Het agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie
van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en
Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de
aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden
van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014),
persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de
Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr.
13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden
(Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
• De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en
hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25
maart 2015)
• De OCMW’s/ Het Sociaal Huis: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een
huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie
(Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
• Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid
en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 +
Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25
oktober 2017)
Kunt u uw informatie controleren en aanpassen?
Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar
info@woonpuntmechelen.be of een brief naar LIJSTERSTRAAT 6 te 2800 MECHELEN. Wij
bezorgen u dan deze informatie.
Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij
niet meer.
Bent u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?
Vindt u dat WOONPUNT MECHELEN onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om
deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.
Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via
commission@privacycommission.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De
Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw klacht behandelen.
Meer informatie over privacy?
Heeft u vragen over uw informatie?
Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer
privacy@woonpuntmechelen.be, of op het nummer 015/ 28 09 30.
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U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be

Heeft u algemene vragen over privacy?
Dan kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op
www.privacycommission.be

-

U verklaart officieel dat u de volledige en juiste informatie van de gezins- en/of
familiesamenstelling doorgeeft aan Woonpunt Mechelen

-

U bezorgt veranderingen van uw adres of gezinssamenstelling, binnen de maand, altijd
schriftelijk aan Woonpunt Mechelen.

-

Door uw inschrijving mag Woonpunt Mechelen persoonlijke en andere informatie opvragen
en deze informatie controleren bij de bevoegde diensten. We gebruiken deze informatie om
uw cliëntendossier volledig te maken.

DATUM:

handtekening
aanvrager,

handtekening
partner/samenwoner,

....................................

..............................................

Handtekeningen meerderjarige kinderen of verwanten,

..........................................................................................................
...........................................................................................................
..........................................................................................................
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Woonpunt Mechelen CVBA
Lijsterstraat 6
015 28 09 30
kandidaat@woonpuntmechelen.be
Voor meer info: www.woonpuntmechelen.be
Inschrijvingsformulieren ingevuld?
Stuur deze dan per post of per mail naar Woonpunt Mechelen of
breng deze binnen tijdens de openingsuren van het onthaal
(MA: 9u00 – 12u00 en WOE: 13u30 – 16u00)
OPGELET! Inschrijvingsformulieren die je
binnenbrengt tijdens de openingsuren van het
onthaal worden NIET onmiddellijk nagezien.

