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          Inschrijvingsnummer…………. …..  Datum: …………… 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER aanvraag tot het kopen van een sociale kavel –  

Gelieve de gevraagde gegevens in BLOKLETTERS in te vullen 
 
Inschrijving in het register voor een sociale kavel 
         
1.KEUZE GEMEENTE:  DENDERMONDE   
  
2. GEZINSTOESTAND 
Aanvrager (minimum 18 jaar oud)   
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Voornaam: ………………………………………… Beroep: ………………………………………………………… 
Geboortedatum: …………………………………  Plaats: …………………………………………………………. 
Nationaliteit:………………………………………. Burgerlijke staat:……………………………………………… 
Telefoonnummer:………………………………… GSM: ……………………………………………………………. 
Straat:…………………………………………………………………………………………… Nr.:……………………… 
Postcode:…………………………………………… Gemeente: ……………………………………………………. 
Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Partner  
Naam: ………………………………………………… Voornaam: …………………………………………………… 
Geboortedatum: …………………………………. Plaats: ………………………………………………………… 
Nationaliteit: ………………………………………. Beroep: ………………………………………………………… 
Burgerlijke staat:………………………  Rijksregisternummer: ………………………………………… 
 
Inwonende kinderen 

Naam en voornaam Rijksregisternr. Plaats M / V Ten Laste 
 

Omgangs-
recht 

Invalide 
+66% 

    Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee 

    Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee 

    Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee 

    Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee 

    Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee 

 
Andere inwonende personen 

 
 
 

Naam en voornaam Rijksregisternr. Plaats M / V Ten laste Verwantschap Invalide 
+66% 

    Ja / Nee  Ja / Nee 

    Ja / Nee  Ja / Nee 

    Ja / Nee  Ja / Nee 
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3. LAATST GEKENDE BELASTBARE INKOMSTEN 
- aanvrager:  
- echtgenote/bijzit: 
- inwonende kinderen ouder dan 25 jaar: 
Gelieve een kopie van uw laatst gekende aanslagbiljet of een attest van uw vervangingsinkomen bij te 
voegen.  
 
4. VOORRANGSREGELS 
Gelieve aan te stippen indien u meent in aanmerking te komen voor één of meerdere voorrangsregels. 
 
U bent:  
0 Een kandidaat-koper die ingevolge een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van 

Volkswelzijn   opnieuw moet gehuisvest worden (momenteel niet van toepassing). 
 
0 Een kandidaat-koper  die een woning bewoont die hij moet ontruimen ingevolge een onteigeningsbesluit. 
 
0 een behoeftig particulier persoon die een voldoende band met de gemeente heeft waar de kavel gelegen is, 
namelijk: 
  0 U woont/woonde gedurende ten minste 6 jaar onafgebroken in de gemeente of in een 

aangrenzende gemeente , gelegen in het werkgebied, zijnde Buggenhout en Dendermonde. 
 
  0 U werkt op datum van de toewijzing in de gemeente, voor zover dit werk gemiddeld ten minste 

een halve werkweek in beslag neemt. 
 

0     U hebt op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke,  
    familiale of economische band met de gemeente opgebouwd. 

  
 
Indien u hierboven een reden tot voorrang hebt aangestipt, verzoeken wij u dit met de nodige 
documenten/verklaringen te bewijzen. Deze bewijzen worden eveneens opgevraagd bij de toewijzing zelf. 
Een historiek van woonst wordt door ons opgevraagd. Dit dit u dus enkel te bezorgen als wij u hierom verzoeken. 
(als wij de gegevens niet automatisch kunnen opvragen.) 
 
Verplichtingen 
 
De aanvrager heeft tot plicht elke wijziging van adres of samenstelling van het gezin aan de vennootschap mee 
te delen zodra ze zich voordoet. 
 
De ondergetekende(n) verklaren op hun eer dat de bovenstaande verstrekte gegevens juist zijn.  
 
De kandidaat-koper verleent door zijn inschrijving de toestemming aan de verhuurder om bij de bevoegde 
overheden en instellingen en bij de lokale besturen de noodzakelijke verklaringen, attesten, inkomsten of 
gegevens te verkrijgen. 
 
De kandidaat-koper wordt slechts door de vennootschap ingeschreven nadat een degelijk ingevuld en 
ondertekend inschrijvingsformulier wordt terugbezorgd en na betaling van 50 euro inschrijvingsgeld per register. 
 
Onvolledige aanvragen worden niet ingeschreven. Alle nodige en gevraagde documenten dienen 
bijgevoegd te worden. Uw inschrijving is pas definitief nadat u een ontvangstbewijs heeft 
gekregen. 
 
 
De handtekeningen moeten voorafgegaan worden door de geschreven vermelding “Gelezen en goedgekeurd” 
 
Handtekeningen Datum: …………………… 


