
 

  

 
 

 

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER 

 

 

Naam en voornaam 

Straat en huisnummer/bus 

Postcode en gemeente  

Telefoonnummer                                                   E-mail 

Rijksregisternummer aanvrager 

IBAN REKENINGNUMMER 

BIC 

op  naam van 

 

GEGEVENS VAN DE ANDERE GEZINSLEDEN (die ook de woning bewonen) 

Partner van de aanvrager 

Naam en voornaam 

Rijksregisternummer 

 

Kinderen die deel uitmaken van het gezin 

 

 

Aantal 

 

Andere personen die deel uitmaken van het gezin 

 

Naam en voornaam Geboortedatum Verwantschap Beschikt over eigen inkomen 

   Ja / Neen 

   Ja / Neen 

 
BIJKOMENDE INLICHTINGEN (doorstreep wat niet past) 

Ik ben minstens 1 jaar ingeschreven bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting in Beveren:  .................... JA / NEEN 

Ik ben minstens 1 jaar woonachtig in Beveren:  .......................................................................................................... JA / NEEN 

Ik geniet van de Vlaamse huurpremie / huursubsidie, uitgekeerd door de Vlaamse Gemeenschap:  ......................  JA / NEEN 

Ik geniet van een individuele huurtoelage, uitgekeerd door OCMW Beveren:  .......................................................... JA / NEEN 

Ik heb nog één of meerdere andere woning(en) in volle eigendom of vruchtgebruik:  ............................................. JA / NEEN  

Ik huur mijn woning via het Sociaal Verhuurkantoor Waasland:  ............................................................................... JA / NEEN 

Huurprijs van de woning waarvoor ik de huursubsidie vraag:  ............................................................................................ EUR 



 

Opgelet bij het invullen van de bijkomende inlichtingen: 

 Vermeld de huurprijs die u betaalde op 1 januari van het huidige dienstjaar. 

 Het gaat om de huurprijs zonder andere vaste of gemeenschappelijke kosten. 

 De huursubsidie bedraagt 25% van de huurprijs, met een maximum van 100 EUR per maand. 

 Voeg bij uw aanvraag het origineel attest vanwege uw ziekenfonds waaruit blijkt dat u rechthebbende bent op 

de verhoogde tussenkomst of het OMNIO-statuut in het kader van de ziekteverzekering. 

 

BIJ TE VOEGEN BEWIJSSTUKKEN 

 Bewijs van inschrijving als kandidaat-huurder bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, Diederik Van 

Beverenlaan 11 in 9120 Beveren, met vermelding van de inschrijvingsdatum en opgave van de gekozen 

deelgemeenten in Beveren (minimaal 2) 

 Bewijs dat u uw huur drie opeenvolgende maanden vóór de aanvraag tot het bekomen van de huursubsidie heeft 

betaald (bv. kopie rekeninguittreksel van uw financiële instelling waaruit duidelijk blijkt dat het om de betaling van 

uw huishuur gaat) 

 Attest (max. 3 maanden oud) vanwege uw ziekenfonds waaruit blijkt dat u rechthebbende bent op de verhoogde 

tegemoetkoming in de ziekteverzekering 

 

ONDERTEKENING DOOR DE AANVRAGER 

De aanvrager bevestigt dat alle gegevens uit dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

De aanvrager geeft aan de behandelende ambtenaar de toestemming om deze aanvraag te controleren op haar juistheid 

en bij de bevoegde instanties de nodige inlichtingen m.b.t. de behandeling van deze aanvraag op te vragen of te 

consulteren in de daartoe beschikbare databanken. 

De aanvrager verklaart hierbij dat hij/zij de verkregen huursubsidie aanvaardt onder de voorwaarden bepaald in het 

gemeentelijke reglement. 

De aanvrager gaat uitdrukkelijk akkoord om de verkregen huursubsidie op eerste vraag van het gemeentebestuur van 

Beveren aan het gemeentebestuur terug te betalen, indien hij/zij zich bezondigt aan frauduleuze en/of onwettige 

praktijken, zoals voorzien in art. 13 van het gemeentelijke reglement tot het bekomen van de gemeentelijke 

huursubsidie. 

De aanvrager gaat akkoord om elke wijziging in de gezinssituatie onmiddellijk door te geven aan Sociaal Huis. 

 

 

Plaats ..........................................................................................................................................  Datum ..................................................................  

  

 

Voornaam en naam Handtekening  

 

 

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

 

 

 

 

Ik geef de gemeente de toestemming om eventuele achterstallen van Wonen Vlaanderen met betrekking 

tot de Vlaamse huurpremie af te houden van mijn premiebedrag (= voorschotten). 

 

Handtekening voor akkoord 

 

 

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


