VAK VOORBEHOUDEN VOOR CVBA DE LEIE:
 DATUM INSCHRIJVING :
 IDENTIFICATIENUMMER :
Nieuwstraat 81 - 8940 WERVIK
erk. VHM :
342/1
tel.
056/31.13.64
fax.
056/31.03.07
website :
www.deleie.be

Openingsuren:
dinsdag:
vrijdag:

 DATUM TOEWIJZING :
13u00-17u30
08u00-12u00
13u00-16u30

D

D

M

M

J

J

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN AFZONDERLIJKE GARAGE
Voorafgaande opmerkingen
naleving van voormelde verbintenissen uit te wisselen met de V.H.M., de Bestuurders van de CVBA DE LEIE, de diensten van de Steden, Gemeenten en
O.C.M.W.'s en/of de diensten van andere privé en/of openbare sociale organismen.

De persoons- en/of andere gegevens die via dit inschrijvingsformulier worden
opgevraagd, zijn bestemd om te worden verwerkt door de CVBA DE LEIE,
Nieuwstraat 81 te 8940 Wervik, met het oog op de evaluatie en het beheer van
de aanvraagdossiers voor het huren van een sociale woning, appartement of
garage, alsmede de aanleg van statistieken en activiteitsresultaten. In uitvoering
van artikel 9 t.e.m. 15 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van de persoonsgegevens, heeft
iedere kandidaat-huurder recht van kennisgeving, toegang en verbetering van
de hem betreffende gegevens die bijgehouden worden.

De kandidaat-huurder neemt kennis van het feit dat:
- enkel aanvragen in aanmerking worden genomen van personen, die niet
zijn ingeschreven in het register der kandidaat-huurders voor een een sociale huurwoning van de CVBA DE LEIE;
- de aanvraag van de kandidaat-huurder zal worden geschrapt van zodra hij
ook zijn kandidatuur formuleert voor het huren van een sociale huurwoning
bij de CVBA DE LEIE;

Door ondertekening van onderhavig formulier, verklaart de kandidaat-huurder
bovendien uitdrukkelijk en met kennis van zaken toelating te verlenen aan de
CVBA DE LEIE om, tot zekerheid van alle verbintenissen welke voor de kandidaat-huurders of voor één van hen voortspruiten uit de vigerende en/of toekomstige wetgeving tot reglementering van het sociale huurstelsel en/of de verhuur
van afzonderlijke garages, rechtstreeks te bemiddelen en/of gegevens i.v.m. de

I.

- er onmiddellijk wordt overgegaan tot de schrapping van de kandidatuur uit
het inschrijvingsregister voor afzonderlijke garages, van zodra een aangeboden garage, die aan de keuze qua ligging beantwoordt, geweigerd wordt.

KANDIDAAT-HUURDER : PERSOONSGEGEVENS

naam :

…………………………………………………………………………

voornaam :

…………………………………………………………………………

huidig adres :

…………………………………………………………………………

woonplaats :

……………………………………………….

postcode :

geboortedatum :

..

geboorteplaats :

…………………………

burgerlijke stand :

……………………………………

telefoonnummer :

……………………………………

nationaliteit :
rijksregisternr.:
bankrekeningnr.
beroep :

II.


……………………………………

.. -
--
……………………………………………….

invaliditeitsgraad : ……… % (attest bij te voegen)

ANDERE PERSONEN EN/OF KINDEREN DIE GEDOMICILIEERD ZIJN BIJ DE KANDIDAAT-HUURDER
ten laste

invaliditeitsgraad

1.

ja / nee

%

2.

ja / nee

%

3.

ja / nee

%

4.

ja / nee

%

5.

ja / nee

%

6.

ja / nee

%

naam & voornaam

geboortedatum

geboorteplaats

m/v

nationaliteit

relatie
t.o.v. de kandidaat-huurder
(echtgenote, zoon, dochter…)

III.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN (verplicht in te vullen)

1. Personenwagen(s) ingeschreven op naam van de in rubriek I en/of II vermelde personen:
merk

type

nummerplaat

1
2
3
2. Andere voertuigen (bv. bromfiets, fietsen…) : ……………………………………………………………………………..
3. Beschikt u momenteel reeds over een garage ?

 JA /  NEEN

(aanduiden wat past)

4. Motivatie van uw aanvraag : waarom wenst een afzonderlijke garage te huren bij de CVBA DE LEIE ?
………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………
IV.

VOORKEUR INZAKE BOUWGROEP (keuze aanduiden door het inkleuren van één of meerdere corresponderende -tekens)



WERVIK - Magdalenastraat



WERVIK - Laag Vlaanderen



GELUWE - Carré



WERVIK - Scherpenheuvelstr.



WERVIK - Hoogweg



GELUWE - Witte Poort



WERVIK - Kruisekestraat



WERVIK - John Edenstraat



GELUWE - Dourdan



WERVIK - Oud Park



WERVIK - Oude Beselarestraat



MESEN - M. Plumerplein



WERVIK - Nieuw Park



AVELGEM - Pietersveld

Indien U eventueel een specifieke voorkeur zou opgeven (in elk geval te beperken tot maximum 3 garages, met vermelding van het exacte nummer), dan
kunt u bij een eventuele toewijzing enkel nog in aanmerking komen voor die garages en niet meer voor eventuele andere garages op de aangeduide
locaties, waardoor Uw wachttijd in elk geval sterk zal toenemen.

V.

SLOTBEPALINGEN

De ondergetekende kandidaat-huurder verklaart hierbij uitdrukkelijk en op eer dat :


alle op dit formulier vermelde gegevens, evenals de in bijlage gevoegde documenten, volledig en correct zijn;



hij/zij alle eventuele latere wijzigingen in verband met de hierboven vermelde gegevens (vb. huwelijk, geboorte, inwoning, overlijden, invaliditeitsgraad, adreswijziging, eigendomssituatie…) onmiddellijk en schriftelijk zal melden aan de CVBA DE LEIE !



hij/zij de CVBA DE LEIE uitdrukkelijk verzoekt om over te gaan tot de effectieve schrapping van onderhavige kandidatuur uit de inschrijvingsregisters
van de vennootschap, wanneer hij/zij (kandidaat-huurder) niet schriftelijk reageert binnen de 30 kalenderdagen volgend op de postdatum van de
eerste brief waarbij hem/haar hetzij een toewijzing wordt bevestigd van een garage die aan zijn/haar keuze qua ligging beantwoordt, hetzij om
informatie wordt gevraagd ter vervollediging en/of actualisatie van zijn/haar kandidatuur, alsook wanneer deze brief onbestelbaar zou terugkeren.
(onderhavige clausule is facultatief en mag door de kandidaat-huurder worden geschrapt indien niet van toepassing).

Aldus opgemaakt te (plaats) ………………………………..

op (datum) ..………………………….

Naam van de kandidaat-huurder :

Handtekening :

…………………………………………………………………..

