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Ondergetekende, wens volgende wijzigingen aan te brengen 
aan mijn dossier: 
 
 
 
 
Naam en voornaam kandidaat : ……………………..………………………………..………….… 
 
Adres :…………………………………………………..……………………………………………... 
 
Inschrijvingsnummer : ……………………….……….. 
 
 

1) Adres (enkel in te vullen in geval van adreswijziging) 
 
Nieuw adres : Straat, nummer en bus : ………………………………..…..……………………….. 
 
               Postnummer en gemeente : …………………………..……………………….… 
 
 

2) Gezinssamenstelling (enkel in te vullen indien de gezinssamenstelling gewijzigd is) 
 
Huidige gezinssamenstelling (naam, voornaam, geboortedatum en verwantschap vermelden  
van elk gezinslid) :    
 
………………………………………………………………………………………………………..…... 
 
………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….……... 
 
 

3) Wijziging keuze (indien gewenst - keerzijde invullen) 
 
Datum en handtekening: 
 
 
 
Bezorg dit formulier terug aan Dijledal  

➢ via de post: Vaartkom 1B, 3000 Leuven 
➢ via e-mail info@dijledal.be 
➢ op kantoor. U kan elke donderdag van 8.30 tot 12 uur bij ons terecht zonder afspraak. Daarnaast kan 

u langskomen op afspraak. 
 
Telefonisch zijn we bereikbaar t 016 252415 op: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30u tot 12u en woensdag van 13.30u. tot 16u. 
 

 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 

Bus: nummers 600 en 601 – halte Engels Plein 

 
  

WIJZIGINGSAANGIFTE 
DIJLEDAL cvba so, Vaartkom 1B, 3000 Leuven 

www.dijledal.be  
 

Ontvangstdatum Dijledal (niet zelf invullen): 

mailto:info@dijledal.be
http://www.dijledal.be/
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Keuzeformulier  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 ons interne huurreglement (op onze 
website www.dijledal.be of op ons kantoor). 
 
Gelieve aan te kruisen: 

o Ik heb geen voorkeur voor een bepaalde wijk 

 

o 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 Bierbeek (Dorpsstraat, Korbeekhof, Ganzerikplein, Dalkruidstraat, Wederikplein) 
o Boutersem (Eyckeveld) 
o Holsbeek (Bergeveld, Kartuizersstraat) 
o 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) 

o Kessel-Lo Kesseldal (Eenmeilaan, Hulsberg,Tweebunders,Wijkweg, Wilgenhof) 
o 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) 

o Korbeek-Lo (Dalemhof, Hoogland) 
o Leuven noord (Balsembloemhof, P. Coutereelstraat, Donkerstraat, Fonteinstraat, Hogestraat, 

Keizersberg, Predikherinnenstraat, Riddersstraat, Sint-Servatiusstraat, Tessenstraat, Vriesenhof) 
o Leuven oost (Engels plein, Glasblazerijplein, Glasblazerijstraat, Mussenstraat, Nerviërsstraat, 

Nobelstraat, Sint-Maartensdal, Straatjesgang, Valkenplein, Valkerijgang, JP Minckelersstraat, Vaartstraat, 
Asstraat, De Drie Kreeften) 

o Leuven west (A.Bastinstraat, Beursgang, Brusselsestraat, Groefplein, Kapucijnenvoer, Pioengang, 
Remyvest, Vestinggang, Mgr. Van Waeyenberghlaan, Refugehof) 

o Leuven zuid (Hoornplein, C. Meunierstraat) 
o Oud-Heverlee (Acacialaan, Anemonenlaan, Bierbeekstraat, Meidoornlaan, Meuterweg, Notelarenlaan, 

Olmenlaan, Populierenlaan, Seringenlaan) 
o Wijgmaal (Rozengaard, Vaartdijk) 
o Wilsele (Kapellelaan, Koksijdewijk, Ouderenvreugd, Schorenshof, Twaalfmeistraat, A. Verbovenstraat,   

A. Woutersstraat) 
o Wilsele - Putkapel (Lange Beemdenlaan, L. Tielemanswijk, Vuntlaan) 
 

 
Gelieve aan te kruisen: 

o Ik heb geen andere eisen waaraan de woongelegenheid moet voldoen 

 

o De woongelegenheid moet aan de hieronder aangeduide eisen voldoen.  (Opgepast, naarmate u 
meer wensen heeft, zal de wachttijd sterk oplopen, dus enkel aankruisen indien nodig):  
    

o Ik wens alleen een huis  ○ Ik wens alleen een appartement    ○  Ik wens alleen een studio 

 
o Lift    ○  Geen trappen in de woning   ○ Terras of tuin 

 
o Maximum huurprijs: ………………….euro 
 
o Ik ben rolstoelgebruiker en wens een aangepaste woning 
 
o Ik ben rolstoelgebruiker en wens geen aangepaste woning 

 
Indien u kandidaat bent voor een ADL-woning met assistentie, dient u contact op te nemen met IZW, 
Riddersstraat 60, 3000 Leuven (t 016 20 71 50). 

 

http://www.dijledal.be/

