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INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING 
 
In te vullen door Inter-Vilvoordse 

Naam van de aanvrager: Inschrijvingsdatum: 

Dossiernummer: 
Voldoet aan taalkennisvereiste bij inschrijving: Referentiehuurder: Ja / Neen 
                                                                                    Feitelijke of wettelijke partner: Ja / Neen / N.V.T. 
Voldoet aan taalkennisvereiste bij toewijzing: Referentiehuurder: Ja / Neen 
                                                                                   Feitelijke of wettelijke partner: Ja / Neen / N.V.T. 
Voldoet aan taalkennisvereiste 1 jaar na toewijzing: referentiehuurder: Ja / Neen 
                                                                                              Feitelijke of wettelijke partner: Ja / Neen / N.V.T. 

Bezorg dit formulier ingevuld en ondertekend, samen met de vereiste attesten, terug aan: 
Inter-Vilvoordse, Maatschappij voor Huisvesting 
Parkstraat 115 te 1800 VILVOORDE 

Elke verandering van adres of gezinssamenstelling dient binnen de 30 dagen te worden gemeld! 

1. AANVRAGER 

Naam: Voornaam: 

Rijksregisternr.: ___     ___     ___    ___    ___    ___   -   ___    ___    ___   .   ___    ___ 

Je vindt jouw rijksregisternummer achteraan jouw identiteitskaart. 
Ook op andere officiële documenten kan je vaak je rijksregisternummer 
terugvinden, zoals op je belastingaangifte, op de klevers van het 
ziekenfonds, in notariële akten,… 

Nationaliteit: Geslacht:   M   /   V           (schrappen wat niet past) 

Geboortedatum: Burgerlijke staat: (schrappen wat niet past) 
alleenstaand / feitelijk samenwonend 

gehuwd / wettelijk samenwonend 
gescheiden / weduwe(naar) 

Geboorteplaats: 

Beroep: 
 

2. PARTNER 

Naam: Voornaam: 

Rijksregisternr.: ___     ___     ___    ___    ___    ___   -   ___    ___    ___   .   ___    ___ 

Nationaliteit: Geslacht:   M   /   V           (schrappen wat niet past) 

Geboortedatum: Burgerlijke staat: (schrappen wat niet past) 
alleenstaand / feitelijk samenwonend 

gehuwd / wettelijk samenwonend 
gescheiden / weduwe(naar) 

Geboorteplaats: 

Beroep: 
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3. CONTACTGEGEVENS 
 

Telefoonnr.: GSMnr.: 

e-mail: 

Straat: Huisnummer: Bus: 

Postcode: Gemeente: 

Correspondentieadres: indien verschillend van bovenstaand adres 

Straat: Huisnummer: Bus: 

Postcode: Gemeente: 
 

4. ANDERE GEZINSLEDEN 
 

Inwonende kinderen 

Naam en voornaam M/V Geboorte- 
datum 

Geboorte- 
plaats 

Verwant- 
schap 

Mobiel 
invalide 

      

      

      

      

      

      

Kinderen waarvoor u bezoekrecht heeft 

Naam en voornaam M/V Geboorte- 
datum 

Geboorte- 
plaats 

Verwant- 
schap 

Mobiel 
invalide 

      

      

      

Andere inwonende personen 

Naam en voornaam M/V Geboorte- 
datum 

Geboorte- 
plaats 

Verwant- 
schap 

Mobiel 
invalide 
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5. FAMILIELEDEN IN HET BUITENLAND WAARMEE U EEN GEZINSHERENIGING PLANT 
 

Naam en voornaam M/V Geboorte- 
datum 

Geboorte- 
plaats 

Verwant- 
schap 

Mobiel 
invalide 

      

      

 
6. GEZINSLEDEN DIE MINSTENS 66% MINDERVALIDE ZIJN (attesten toevoegen) 

 

Naam: Voornaam: 

% invaliditeit: Rolstoelgebruiker: ja / nee     (schrappen wat niet past) 

Naam: Voornaam: 

% invaliditeit: Rolstoelgebruiker: ja / nee     (schrappen wat niet past) 

Naam: Voornaam: 

% invaliditeit: Rolstoelgebruiker: ja / nee     (schrappen wat niet past) 
 

7. PRIORITEITEN (schrappen wat niet past) 
 

Woont u in een woning die onbewoonbaar werd verklaard? ja / nee 

Woont u in een woning die onteigend is of opgenomen is in een onteigeningsprocedure? ja / nee 
 

8. WOONSITUATIE (schrappen wat niet past of aan te vullen) 
 
Woont u momenteel in een sociale woning? 
Zo ja, bij welke maatschappij?     .......................................................................... ja / nee 

Heeft u een woning volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in 
vruchtgebruik? ja / nee 

Hoeveel bedraagt uw huidige huishuur? .................... euro 

Wat kan u maximaal aan huur betalen? (huurlasten inbegrepen) .................... euro 
Heeft u huisdieren? 
Zoja, welke en hoeveel?     ................................................................................... ja / nee 

Waarom wenst u een sociale woning te huren? (bvb uitdrijving, opzeg door (ver)huurder, huishuur te hoog, ....) 
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Bijkomende inlichtingen 
Inschrijvingsvoorwaarden: 

- minimum 18 jaar zijn 
- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister 
- het gezinsinkomen is lager dan de maximumbedragen, vastgelegd door de Vlaamse regering: 

 Alleenstaande zonder persoon ten laste: € 25.850 
 Alleenstaande gehandicapte: € 28.015 
 Anderen: € 38.773 verhoogd met € 2.167 per kind ten laste 

- geen eigendom en/of bouwgrond hebben in binnen- of buitenland 

Toelatingsvoorwaarden/ Taalvereiste 

Op het moment van de toewijzing moeten de kandidaat-huurder en alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 
jaar nog steeds voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden. 

U dient er ook rekening mee te houden dat de referentiehuurder en zijn/haar feitelijke/wettelijke partner 
één jaar nadat zij huurder(s) zijn geworden, verplicht over een basistaalvaardigheid Nederlands dienen te 
beschikken. Dit is het niveau Nederlands dat overeenstemt met niveau A1 van het Europees 
Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. 

Ik wens dat mijn gegevens eveneens worden doorgestuurd naar: 

 WOONPUNT MECHELEN, Lijsterstraat 6, 2800 MECHELEN – tel: 015 28 09 30 
 VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL, Nieuwstraat 3, 2570 DUFFEL – tel:015 30 79 90 
 PROVIDENTIA, Brusselsesteenweg 191, 1730 ASSE – tel: 02 452 72 43 

 

Wie meer wil weten over sociale huisvesting, kan terecht bij de VMSW = Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen, onze voogdijoverheid, met adres Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel of op de website: 
www.vmsw.be. 

Specifieke regels inzake de gezinshereniging en gezinsleden in het buitenland 

De kandidaat-huurder moet op het ogenblik van de inschrijving de gezinsleden die verblijven in het 
buitenland meedelen aan de IVMH. 

Hij/zij moet tevens Inter-Vilvoordse op de hoogte brengen van een eventuele geplande gezinshereniging. 

In het inschrijvingsregister wordt voor de invulling van de gegevens, voor zover dit mogelijk is, rekening 
gehouden met het voltallige gezin na de hereniging. 

Voor de toetsing van de voorwaarden wordt enkel rekening gehouden met de gezinsleden die op dat 
moment in België verblijven. 
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Verklaring & akkoord door ondertekening 
Ik verklaar in eer en geweten dat alle opgegeven gegevens volledig en juist zijn. 

WIJZIGING GEZINSSAMENSTELLING 

U verklaart officieel elke verandering van adres of gezinssamenstelling binnen de 30 dagen te melden aan 
Inter-Vilvoordse. 

VERKLARING CORRECTE INFORMATIE 

U verklaart officieel dat u de volledige en juiste informatie van de gezins- en/of familiesamenstelling, 
invaliditeit, inkomen, eigendom in binnen- en buitenland, ... doorgeeft aan Inter-Vilvoordse. 

AKKOORD ELEKTRONISCHE OPVRAGING PERSOONSGEGEVENS 

Door uw inschrijving mag Inter-Vilvoordse persoonlijke en andere informatie opvragen en deze informatie 
controleren bij en delen met de bevoegde diensten. We gebruiken deze informatie om uw dossier volledig 
te maken. Meer info hierover: www.vmsw.be/privacy. 

AKKOORD WETGEVING & REGLEMENTEN 

Ik ga akkoord met de reglementen die zijn vastgelegd in het kaderbesluit sociale huur van de Vlaamse 
Regering en het interne huurreglement van Inter-Vilvoordse. Ik bevestig een exemplaar van het intern 
huurreglement te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de volledige inhoud. 
 

 

Document opgemaakt te ………………………......................…(plaats) op …….…...........…................(datum) 

Handtekening van 

aanvrager 
of bewindvoerder 

(gelezen en goedgekeurd) 

partner 
 

(gelezen en goedgekeurd) 

gezinsleden + 18 jaar 
 

(gelezen en goedgekeurd) 
 


