INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING
DIJLEDAL cvba so, Vaartkom 1B, 3000 Leuven
www.dijledal.be
Met dit formulier kunt u een sociale huurwoning aanvragen.
U vult het formulier in en tekent achteraan. U moet dit formulier,
samen met de gevraagde documenten, na afspraak inleveren op
ons kantoor: Dijledal cvba so, Vaartkom 1B, 3000 Leuven.
Bel voor een afspraak op het nummer 016 25 24 15.

tel 016 25 24 15
Ontvangstdatum Dijledal (niet zelf invullen):

1. Vul uw persoonlijke gegevens in.

Uw persoonlijke gegevens = toekomstige referentiehuurder

Persoonlijke gegevens van uw echtgenoot,
wettelijke partner of feitelijke partner die de
sociale woning mee gaat bewonen

Naam: ……………………………………………………

Naam: ………………………………………………

Voornaam: …………………………………………….

Voornaam: ……………………………………….

Geboortedatum: …..…..…/…….……/..……….

Geboortedatum: …..…..…/…….……/..……….

Geboorteland: ………………………………………

Geboorteland: ……………………………………

Geboorteplaats: ……………………………………

Geboorteplaats: …………………………………

Geslacht:

Geslacht:

□ man

□ vrouw

□ man

□ vrouw

Burgerlijke stand:
□ ongehuwd □ gehuwd □ wettelijk samenwonend
□ feitelijk samenwonend □ echtgescheiden
□ gehuwd of samenwonend maar uw partner verhuist
niet mee □ weduwe(naar)

Burgerlijke stand:
□ ongehuwd □ gehuwd □ wettelijk
samenwonend □ feitelijk samenwonend
□ echtgescheiden □ gehuwd of samenwonend
maar uw partner verhuist niet mee
□ weduwe(naar)

Nationaliteit: ……………………………………..

Nationaliteit: ……………………………………..

Rijksregisternummer: ………...............................................

Rijksregisternummer: …………..........................

Bent u andersvalide?

□ ja (attest toevoegen)

□ nee

Telefoonnummer: ……………………………………….
Rekeningnummer:………………………………………
E-mail: …………………………………………………..……
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Bent u andersvalide? □ ja (attest toevoegen) □
nee
Telefoonnummer: …………………………..…

Adres waar de briefwisseling moet naartoe gestuurd worden:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Contactpersoon indien u niet bereikbaar bent (kan ook organisatie zijn):
……………………………………………………………………………………………………………………......

Ik wil dat Dijledal mijn inschrijvingsformulier ook doorstuurt naar: (keuze aankruisen indien gewenst)
□ SWal (Herent)
□ Elk zijn Huis (Tervuren)

□ Cnuz (Tienen, Aarschot)
□ Volkswoningbouw (Herent)

□ SVK Spit (Leuven)
□ SVK Hageland (Tielt-Winge)
□ SVK Tienen

U vindt meer informatie over het werkgebied van deze huisvestingmaatschappijen in de bijgevoegde folder .
Het doorsturen van uw dossier is geen garantie dat u bij de andere maatschappijen wordt ingeschreven.
Zij zullen u contacteren om uw dossier in orde te stellen.

2. Heeft u kinderen die in de woning gaan wonen of op basis van een omgangsregeling (bewijs
toevoegen) blijven overnachten? Vul dan onderstaande tabel in.
Naam + voornaam

Geboortedatum

m/v

Rijksregisternummer

Persoon
met een
handicap?
□

Inwonend

co-ouderschap
bezoekrecht

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

3. Zijn er andere personen die mee in de woning gaan wonen? Vul dan onderstaande tabel in.
Naam + voornaam

Geboortedatum

m/v

Rijksregisternummer

Persoon
met een
handicap?
□

Verwantschap

□

4. Heeft u nog familie in het buitenland en plant u een gezinshereniging?
Vul de gegevens in van de familieleden die nog naar België komen.
Naam + voornaam

Familieband (kind,
ouder..)

Geboortedatum

m/v

Persoon met een
handicap?
JA / NEE
JA / NEE
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JA / NEE
JA / NEE

5. Hiermee verklaart u dat u voldoet aan de onroerende bezitsvoorwaarde. Elke onjuiste of onvolledige

verklaring, afgelegd ter kwader trouw, kan leiden tot de schrapping van uw kandidatuur of opzeg van uw
huurovereenkomst.

Persoonlijke verklaring op erewoord

Voldoet u aan al de volgende voorwaarden?
U en uw echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner:
hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle eigendom,
vruchtgebruik, erfpacht of opstal
hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u of uw echtgenoot, de persoon met wie
u wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf
hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u, uw echtgenoot, de persoon met wie
u wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaven
zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin u, uw echtgenoot, de
persoon met wie u wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik,
erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond hebben ingebracht.
Kruis aan:
☐ ja (sla de volgende vraag over en onderteken dit inschrijvingsformulier)
☐ nee

Voldoet u aan één van de volgende uitzonderingen?
Kruis aan:
☐ ja – kruis hieronder de uitzondering aan die van toepassing is:
☐ U heeft uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in volle eigendom,
vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of
samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon zal de sociale woning ook niet mee bewonen.
☐ U gaf uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in vruchtgebruik,
erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde,
uw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon zal de sociale woning ook niet mee bewonen.
☐ Via schenking of erfenis kreeg u of uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke
partner de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
☐ Via schenking of erfenis kreeg u of uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke
partner een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven.

☐ nee
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Verwerking van persoonsgegevens
Vanwege de aard van onze organisatie verwerken we veel persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden
beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven.
Bij de inschrijving als kandidaat-huurder ontvangt u een omstandige privacyverklaring waarin alle gegevensuitwisselingen staan
die wij uitvoeren. U kan ook uw rechten hierin raadplegen.

6. Waar wilt u wonen? Kruis voldoende mogelijkheden aan. Als uw keuze te beperkt is, wordt uw kans op een
sociale woning te klein en kan Dijledal uw keuze weigeren. Het aantal slaapkamers wordt bepaald volgens de
gezinssamenstelling (dit is de rationele bezetting). Meer informatie vindt u in de informatiebrochure of in ons
interne huurreglement (op onze website www.dijledal.be of op ons kantoor).
□

Ik heb geen voorkeur voor een bepaalde wijk

□ Ik wens mijn keuze te beperken tot de hieronder aangekruiste wijk(en). De straten die tot deze wijken
behoren, worden opgesomd ter informatie. Het is niet de bedoeling om enkel straten aan te duiden.
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bierbeek (Dorpsstraat, Korbeekhof)
Boutersem (Eyckeveld)
Holsbeek (Bergeveld, Kartuizersstraat)
Kessel-Lo Blauwput (Achturenstraat, L. Béosierlaan, Borstelstraat, Broederlijkheidstraat, Elfnovemberlaan,
Gelijkheidstraat, Gemeentestraat, Heuvelhof, Honingbijstraat, Jeugdplein, Jeugdstraat, Kortrijksestraat, J.
Pierrestraat, Rustoordlaan,Toekomststraat, O. Toevluchtstraat, Vredeplein, Vredestraat, Werkhuizenstraat,
Wipstraat)
Kessel-Lo Kesseldal (Eenmeilaan, Hulsberg,Tweebunders,Wijkweg, Wilgenhof)
Kessel-Lo Platte Lo (Bijendreef, W. Coosemansstraat, Cristianlaan, A. Dejonghestraat, Heidebergstraat,
Hertog Jan-I straat, Koning Albertplein, Krakauplein, Lolanden, Ontvoogdingstraat, ’t Pachthof,
Partisanenstraat,
Platte Lostraat, Poortveldstraat, Prins Regentlaan, Prins Regentplein, Schakellaan, Schoolstraat, Spaarstraat,
Tarweschoof, Waterleidingstraat, Weerstandlaan)
Korbeek-Lo (Dalemhof, Hoogland)
Leuven noord (Balsembloemhof, P. Coutereelstraat, Donkerstraat, Fonteinstraat, Hogestraat, Keizersberg,
Predikherinnenstraat, Riddersstraat, Sint-Servatiusstraat, Tessenstraat, Vriesenhof)
Leuven oost (Engels plein, Glasblazerijplein, Glasblazerijstraat, Mussenstraat, Nerviërsstraat, Nobelstraat,
Sint-Maartensdal, Straatjesgang, Valkenplein, Valkerijgang, JP Minckelersstraat, Vaartstraat, Asstraat)
Leuven west (A.Bastinstraat, Beursgang, Brusselsestraat, Groefplein, Kapucijnenvoer, Pioengang, Remyvest,
Vestinggang, Mgr. Van Waeyenberghlaan, Refugehof)
Leuven zuid (Hoornplein, C. Meunierstraat)
Oud-Heverlee (Acacialaan, Anemonenlaan, Bierbeekstraat, Meidoornlaan, Meuterweg, Notelarenlaan,
Olmenlaan, Populierenlaan, Seringenlaan)
Wijgmaal (Rozengaard, Vaartdijk)
Wilsele (Kapellelaan, Koksijdewijk, Ouderenvreugd, Schorenshof, Twaalfmeistraat, A. Verbovenstraat,
A. Woutersstraat)
Wilsele-putkapel (Lange Beemdenlaan, L. Tielemanswijk, Vuntlaan)

EXTRA informatie
□

Ik heb geen andere eisen waaraan de woongelegenheid moet voldoen
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□

De woongelegenheid moet aan de hieronder aangeduide eisen voldoen: (enkel aankruisen indien nodig)

□ Ik wens alleen een huis

□ Ik wens alleen een appartement

□ Ik wens alleen een studio

□ Lift

□ Geen trappen in de woning

□ Terras of tuin

□ Maximum huurprijs (zonder voorschotten of extra kosten): €…….…..
□ ik ben rolstoelgebruiker en wens een aangepaste woning
□ ik ben rolstoelgebruiker en wens geen aangepaste woning

Indien u kandidaat bent voor een ADL-woning met assistentie, moet u zich ook bij IZW, Riddersstraat 60, 3000
Leuven (t 016 20 71 50) inschrijven.

7. Als u een woning krijgt, controleert Dijledal:
-

-

-

-

-

of uw inkomen nog altijd voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
dat u noch uw echtgenoot, uw wettelijke samenwoner of uw feitelijke partner, die mee de sociale woning zal
bewonen, een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben,
in binnen- of buitenland.
dat u noch uw echtgenoot, uw wettelijke samenwoner of uw feitelijke partner, die mee de sociale woning zal
bewonen, een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal hebben, in binnen- of
buitenland.
dat u noch uw echtgenoot, uw wettelijke samenwoner of uw feitelijke partner, die mee de sociale woning zal
bewonen, een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik op een woning of bouwgrond hebben gegeven, in
binnen- of buitenland.
dat u noch uw echtgenoot, uw wettelijke samenwoner of uw feitelijke partner, die mee de sociale woning zal
bewonen, een zakelijk recht zoals in voorgaande opsomming op een woning of bouwgrond als zaakvoerder,
bestuurder of aandeelhouder heeft ingebracht in een vennootschap, in binnen- of buitenland.

U verklaart dat dit inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
U verklaart officieel dat u de volledige en juiste informatie van de gezins- en/of familiesamenstelling
doorgeeft aan Dijledal.
U bezorgt veranderingen van uw adres of gezinssamenstelling, binnen de maand, altijd schriftelijk aan
Dijledal.
Door uw inschrijving mag Dijledal persoonlijke en andere informatie opvragen en deze informatie
controleren bij de bevoegde diensten. We gebruiken deze informatie om uw klantendossier volledig te
maken.

Indien u onder voorlopig bewind geplaatst bent, dient deze persoon de formulieren te ondertekenen.

DATUM:
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Handtekening toekomstig
Referentiehuurder

Handtekening echtgenoot, wettelijke
samenwoner of feitelijke partner die de
sociale woning mee gaat bewonen

………………………………………

……………………………………….

8. Waar en wanneer kunt u zich inschrijven?
Inschrijvingen gebeuren enkel op afspraak op het kantoor van Dijledal: Vaartkom 1B, 3000 Leuven. Bel voor een
afspraak op het nr 016 25 24 15.
openingsuren kantoor:

8u30-12u
13u30-16u

maandag
x

dinsdag
x

Bereikbaarheid openbaar vervoer
Bus: nummers 600 en 601 – halte Vaartkom
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woensdag
x

donderdag
x

vrijdag
x

