In te vullen door GH:
Inschrijvingsnummer : …………………..
Inschrijvingsdatum : ……/…… /…...……
Inschrijvingsuur : ……………………..uur

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONING 2021
A. Persoonlijke gegevens
Wie?
+ rijksregisternummer

Naam + Voornaam

Invalide

Bezoekrecht
Coouderschap

Gezinshereniging



Hoofdhuurder*
___.___.___._____.___
Partner
___.___.___._____.___
Kind 1
___.___.___._____.___
Kind 2
___.___.___._____.___
Kind 3
___.___.___._____.___
Kind 4
___.___.___._____.___
…………………………..
___.___.___._____.___
…………………………..
___.___.___._____.___
…………………………..
___.___.___._____.___
…………………………..
___.___.___._____.___





















































* Het huurcontract komt op naam van de hoofdhuurder (en zijn partner). Anderen hebben nooit woonrecht.



Post naar mijn officieel adres
………………………………………….
………………………………………….
Als ik verhuis, laat ik dit binnen 1 maand
weten. Stuur mijn post naar waar ik woon.



Post naar ander adres
………………………………………….
………………………………………….
Mijn brieven komen altijd naar dit adres, tot
ik schriftelijk vraag om dit aan te passen.

Mijn e-mailadres: …………………..……………………..…………………………………….
Telefoonnummer van:
➢ Mezelf: …………………………………………………………………………………………
➢ Mijn contactpersoon / begeleiding (OCMW, CAW, schuldbemiddelaar, vrienden,
familie, …): ……………………………………………………………………………………
➢ Mijn bewindvoerder:
……………………………………………………………………………………………………
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B. Vul de vragen in en kruis uw keuzes aan
1. Ik heb nood aan een
gelijkvloers appartement
omwille van medische redenen

2. Ik kan wonen in een huis met
trap

 Ja
O Ik heb GH een attest van de
dokter (kandidaat) / specialist (huurder) bezorgd.
O Ik bezorg GH nog een attest van de
dokter (kandidaat) / specialist (huurder).
Tot die tijd word ik ook ingeschreven voor appartementen
op een verdieping.


Nee




Ja
Nee

3. Ik heb nood aan een lift omwille
van medische redenen

4. Ik ben rolstoelgebruiker

Ja

O Ik heb GH een attest van de
dokter (kandidaat) / specialist (huurder) bezorgd.
O Ik bezorg GH nog een attest van de
dokter (kandidaat) / specialist (huurder).
Tot die tijd word ik ook ingeschreven voor appartementen
op een verdieping.


Nee




Ja, bezorg een attest. Wij sturen u een keuzeformulier op.
Nee, u hoeft niks te doen.

Hoeveel (netto)huur, inclusief huurlasten (zonder extra kosten zoals water, energie, …) kan ik maximaal betalen?*
 €300
 €350
 €400
 €450
 €500
 €550
 €600
 €650
 €700
 Geen maximum
De huur van een sociale woongelegenheid wordt berekend op basis van de marktwaarde van de woonst, uw inkomen en uw gezinssituatie.
De maximale marktwaarde van elk type woongelegenheid kan u terugvinden in ons intern huurreglement.
Meer informatie hierover kan u ook nalezen op onze website: www.geelsehuisvesting.be .
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6. In welke gemeente wil ik wonen?
HULSHOUT
GEEL

Centrum: O
Ten Aard: O
Oosterlo, Zammel: O

GROBBENDONK
HERENTALS

Bouwel: O
Morkhoven: O
Noorderwijk: O

7. Type:
Studio
Appartement
Huis

O

KASTERLEE

LAAKDAL

Kasterlee: O
Lichtaart: O
Groot-Vorst: O
Klein-Vorst: O

MEERHOUT

WESTERLO

Asberg:
Heultje:
Oevel:
Oosterwijk:
Tongerlo:
Voortkapel:
Zoerle-Parwijs:

Centrum: O
Gestel: O

8. Aantal slaapkamers:
O
O
O

Ik word in de toekomst automatisch
ingeschreven voor nieuwe projecten
die beantwoorden aan mijn keuze.

GH schrijft mij in voor de huizen /
appartementen die groot genoeg zijn
voor mijn gezin.

AANTAL SLAAPKAMERS
0
1
2
3
4
5

O
O
O
O
O
O
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Als er geen woongelegenheid bestaat
van mijn keuze
of mijn keuze is te beperkt aanbod
→ stuurt GH u een brief.

O
O
O
O
O
O
O

C. Ik wil ook in andere maatschappijen ingeschreven worden
Kruis de maatschappij van uw keuze aan en wij sturen uw inschrijvingsdossier door.
U zal van deze maatschappij een brief krijgen om te kiezen waar u wilt wonen.
Pas als u een inschrijvingsbewijs van hun ontvangen hebt, bent u ook bij hen ingeschreven!
Het is aangeraden om in te schrijven in gemeenten waar je woont of hebt gewoond. Inschrijven in
andere gemeenten kan, maar zorgt voor een langere wachttijd.


De Ark
▪
Campus Blairon 599, 2300 Turnhout, Tel.: 014/40 11 00
▪
Sociale woongelegenheden in Baarle - Hertog, Beerse, Dessel, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Oud – Turnhout,
Ravels, Retie, Turnhout en Vosselaar.



De Woonbrug
▪
Gladiolenstraat 10, 2250 Olen, Tel.: 014/22 43 08
▪
Augustijnenlaan 28/6, 2200 Herentals, Tel.: 014/85 98 00
▪
Sociale woongelegenheden in Olen en Herentals.



De Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting
▪
Bosveld 152, 2400 Mol, Tel.: 014/31 50 70
▪
Sociale woongelegenheden in Balen en Mol.



Zonnige Kempen
▪
Grote Markt, 2260 Westerlo, Tel.: 014/54 19 41
▪
Sociale woongelegenheden in Berlaar, Grobbendonk, Heist-Op-Den-Berg, Herenthout, Herselt, Hulshout,
Laakdal, Nijlen, Vorselaar, Westerlo en Zandhoven.



Sociaal verhuurkantoor Zuiderkempen
▪
Antwerseweg 1a bus 1, 2440 Geel, Tel.: 014/56 27 00
▪
Sociale woongelegenheden in Balen, Grobbendonk, Hulshout, Mol, Dessel, Herenthout, Laakdal, Retie, Geel,
Herselt, Meerhout en Westerlo.



Sociaal verhuurkantoor Isom
▪
Lierseweg 132A, 2200 Herentals, Tel.: 014/24 66 37
▪
Sociale woongelegenheden in Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar.



Aangrenzende gemeente van ons werkingsgebied
………………………..

D. Handtekening
1. Ik verklaar dat ik (en mijn gezinsleden) geen woning of perceel dat bestemd is voor
woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik heb, in
binnen- of buitenland.**
2. Ik verklaar dat ik (en mijn gezinsleden) geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder ben
van een vennootschap waarin een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw
werd ingebracht.**
3. Ik verklaar dat de gegevens op mijn aanvraag en alle bijgevoegde informatie juist is.*
4. Ik geef GH de toestemming de nodige extra informatie op te vragen bij verschillende
instanties. ***
Kandidaat-huurder: ……..…………………......... Partner: ………………………………………

* GH kan u pas inschrijven als uw dossier volledig is. Als GH niet alle documenten heeft, schrijft GH u niet in.
** Meer info over de eigendomsvoorwaarde kan u terugvinden in artikel 3 §1 eerste lid van het Kaderbesluit
Sociale Huur. Neem contact op met GH als u eigendom heeft.
*** Meer info over de regels rond privacy en hoe Geelse Huisvesting hiermee omgaat, vindt u in bijlage.
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