Verzoek aanvraag
aanvraag van een kwaliteitsonderzoek
Vraag de folder over de procedure ongeschikt/onbewoonbaarheid aan de woonconsulent in het woonloket!

Gegevens van het verzoek en de aanvrager
Werd de eigenaar/verhuurder
verhuurder op de hoogte gebracht van de klachten? Kruis de juiste vakjes aan.
Neen
Ja. Mondeling.
Ja. Schriftelijk per brief, mail, etc.
Ja. Aangetekend schrijven.
Voeg een kopie van uw schrijven gericht aan de eigenaar/verhuurder
eigenaar
bij dezee aanvraag.
Heeft u dit nog niet gedaan, gelieve eerst de klachten schriftelijk aan de eigenaar/verhuurder
eigenaar/verhuurder te signaleren.
Een modelbrief voor een dergelijk schrijven kan u bekomen bij de woonconsulent aan het woonloket in uw
gemeente.
Datum van het verzoek
dag

maand

jaar

Datum van het eerste schrijven van verzoeker naar eigenaar/verhuurder
dag

maand

jaar

Gegevens van de aanvrager
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………….
Straat en nummer: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Postnummer en gemeente: ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer (en e-mailadres):
mailadres): .……………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………..

Gegevens van de woning en zijn bewoners
Woont u als aanvrager op hetzelfde adres als de woning
wonin waarover sprake? Kruis het juiste vakje aan.
Ja
Neen. Vul dan hieronder de gegevens van de woning in.
Straat en nummer: ………………………………………......................................………………
………………………………………......................................……………………………
Postnummer en gemeente: ………………..………………………….…………………
………………..
…………………………………………
Aantal bewoners: …………….
Voeg een kopie van uw huurovereenkomst bij deze aanvraag.

Gegevens van de verhuurder en eigenaar van de woning
Vul de gegevens van de verhuurder van de woning in
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………….
Straat en nummer: ………………………………………………………………………………………………………….
Postnummer en gemeente: ………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer (en e-mailadres): .……………………………………………………………………………………...
Is de verhuurder ook de eigenaar van de woning? Kruis het juiste vakje aan.
Ja
Dat weet ik niet
Neen. Vul dan hieronder de gegevens van de eigenaar in.
Naam en voornaam:………………………………………………………………………………………………
Straat en nummer: .………………………………………………………………………………………………
Postnummer en gemeente: .………………………………………………….…………………………………

Klachten over de woning
Geef hieronder een opsomming en korte beschrijving van de klachten die u over de woning heeft.
…………………………………………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...

Ondertekening
Ik verklaar dat de gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Datum
dag

maand

jaar

Handtekening aanvrager

Bijlagen: briefwisseling met de eigenaar/verhuurder en een kopie van uw huurovereenkomst.
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