Inschrijvingsbewijs garage

GEEL

Ik, de heer/mevrouw …………………………………………………………….
woonachtig in …………………………………………………………………….
wens mij in te schrijven op de wachtlijst voor een garage gelegen te:
О Geel Centrum: Vidse (9 garages)
О Geel Centrum: Elsumerblok (9 garages)
О Geel Centrum: Velleke oude garage (nummers 1 t.e.m. 109)
О Geel Centrum: Velleke nieuwe garage (nummers 110 t.e.m. 166)
О Geel Centrum: Wielewaalstraat / Koekoekstraat (21 garages)
О Geel Centrum: Verbueckenstraat (39 garages)
О Geel Zuid: Tongerlosebinnenweg (11 garages)

Datum

Handtekening

……………………

……………………..

Opmerking
1. Voor het toekennen van een garage zal steeds eerst nagegaan
worden of er op dat moment geen huurachterstal is.
2. Indien men reeds een garage huurt, zal een huurder zonder
garage steeds voorrang krijgen.
3. Bewoners van de straat of wijk krijgen voorrang op andere huurders.

Wisselen
Wenst u enkel van garage te wisselen op het moment dat een bepaalde
garage vrij komt, kan u hier de gegevens van de gewenste garage noteren.
………………………………………………………………………………………

Inschrijvingsbewijs garage

HERENTALS

Ik, de heer/mevrouw …………………………………………………………….
woonachtig in …………………………………………………………………….
wens mij in te schrijven op de wachtlijst voor een garage gelegen te:
О Herentals: Morkhoven: Molenstraat (4 garages)
О Herentals: Noorderwijk: Emmeleer (12 garages)

Datum

Handtekening

……………………

……………………..

Opmerking
1. Voor het toekennen van een garage zal steeds eerst nagegaan
worden of er op dat moment geen huurachterstal is.
2. Indien men reeds een garage huurt, zal een huurder zonder
garage steeds voorrang krijgen.
3. Bewoners van de straat of wijk krijgen voorrang op andere huurders.

Wisselen
Wenst u enkel van garage te wisselen op het moment dat een bepaalde
garage vrij komt, kan u hier de gegevens van de gewenste garage noteren.
………………………………………………………………………………………

Inschrijvingsbewijs garage

KASTERLEE

Ik, de heer/mevrouw …………………………………………………………….
woonachtig in …………………………………………………………………….
wens mij in te schrijven op de wachtlijst voor een garage gelegen te:
О Kasterlee: Hofstraat (11 garages)
О Kasterlee: Karekietstraat (12 garages)
О Lichtaart: D’Akkeren (23 garages)

Datum

Handtekening

……………………

……………………..

Opmerking
1. Voor het toekennen van een garage zal steeds eerst nagegaan
worden of er op dat moment geen huurachterstal is.
2. Indien men reeds een garage huurt, zal een huurder zonder
garage steeds voorrang krijgen.
3. Bewoners van de straat of wijk krijgen voorrang op andere huurders.

Wisselen
Wenst u enkel van garage te wisselen op het moment dat een bepaalde
garage vrij komt, kan u hier de gegevens van de gewenste garage noteren.
………………………………………………………………………………………

Inschrijvingsbewijs garage

HULSHOUT

Ik, de heer/mevrouw …………………………………………………………….
woonachtig in …………………………………………………………………….
wens mij in te schrijven op de wachtlijst voor een garage gelegen te:
О Hulshout: Netelaan (10 garages)

Datum

Handtekening

……………………

………………………..

Opmerking

1. Voor het toekennen van een garage zal steeds eerst nagegaan
worden of er op dat moment geen huurachterstal is.
2. Indien men reeds een garage huurt, zal een huurder zonder
garage steeds voorrang krijgen.
3. Bewoners van de straat of wijk krijgen voorrang op andere huurders.

Wisselen
Wenst u enkel van garage te wisselen op het moment dat een bepaalde
garage vrij komt, kan u hier de gegevens van de gewenste garage noteren.
………………………………………………………………………………………

Inschrijvingsbewijs garage

LAAKDAL

Ik, de heer/mevrouw …………………………………………………………….
woonachtig in …………………………………………………………………….
wens mij in te schrijven op de wachtlijst voor een garage gelegen te:
О Laakdal: Groot Vorst: Hazelaar (4 garages)
О Laakdal: Groot Vorst: Akkerwinde (8 garages)

Datum

Handtekening

……………………

……………………..

Opmerking
1. Voor het toekennen van een garage zal steeds eerst nagegaan
worden of er op dat moment geen huurachterstal is.
2. Indien men reeds een garage huurt, zal een huurder zonder
garage steeds voorrang krijgen.
3. Bewoners van de straat of wijk krijgen voorrang op andere huurders.

Wisselen
Wenst u enkel van garage te wisselen op het moment dat een bepaalde
garage vrij komt, kan u hier de gegevens van de gewenste garage noteren.
………………………………………………………………………………………
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WESTERLO

Ik, de heer/mevrouw …………………………………………………………….
woonachtig in …………………………………………………………………….
wens mij in te schrijven op de wachtlijst voor een garage gelegen te:
О Westerlo: Oevel: Feeënstraat (14 garages)
О Westerlo: Oevel: Nachtegaalstraat (5 garages)
О Westerlo: Oevel: Driesakker (11 garages)
О Westerlo: Tongerlo: Hubertusstraat (10 garages)
О Westerlo: Asberg: Eikelstraat (4 garages)
О Westerlo: Oosterwijk: Koning Boudewijnstraat (11 garages)
О Westerlo: Voortkapel: Fuldapleintje (5 garages)

Datum

Handtekening

……………………

…………………….

Opmerking
1. Voor het toekennen van een garage zal steeds eerst nagegaan
worden of er op dat moment geen huurachterstal is.
2. Indien men reeds een garage huurt, zal een huurder zonder
garage steeds voorrang krijgen.
3. Bewoners van de straat of wijk krijgen voorrang op andere huurders.

Wisselen
Wenst u enkel van garage te wisselen op het moment dat een bepaalde
garage vrij komt, kan u hier de gegevens van de gewenste garage noteren.
……………………………………………………………………………………….
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MEERHOUT

Ik, de heer/mevrouw ………………………………………………………….
woonachtig in ………………………………………………………………….
wens mij in te schrijven op de wachtlijst voor een garage gelegen te:
О Meerhout Centrum: Berkenhof (12 garages)
О Meerhout Gestel: Turkenhof (16 garages)

Datum

Handtekening

……………………

…………………..

Opmerking
1. Voor het toekennen van een garage zal steeds eerst nagegaan
worden of er op dat moment geen huurachterstal is.
2. Indien men reeds een garage huurt, zal een huurder zonder
garage steeds voorrang krijgen.
3. Bewoners van de straat of wijk krijgen voorrang op andere huurders.

Wisselen
Wenst u enkel van garage te wisselen op het moment dat een bepaalde
garage vrij komt, kan u hier de gegevens van de gewenste garage noteren.

………………………………………………………………………………………
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BOUWEL

Ik, de heer/mevrouw …………………………………………………………….
woonachtig in …………………………………………………………………….
wens mij in te schrijven op de wachtlijst voor een garage gelegen te:
О Bouwel: Lindelaan (5 garages)

Datum

Handtekening

……………………

……………………..

Opmerking
1. Voor het toekennen van een garage zal steeds eerst nagegaan
worden of er op dat moment geen huurachterstal is.
2. Indien men reeds een garage huurt, zal een huurder zonder
garage steeds voorrang krijgen.
3. Bewoners van de straat of wijk krijgen voorrang op andere huurders.

Wisselen
Wenst u enkel van garage te wisselen op het moment dat een bepaalde
garage vrij komt, kan u hier de gegevens van de gewenste garage noteren.
………………………………………………………………………………………

