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               Vak in te vullen door Woonpunt Mechelen  
 

Datum betaling : .................................................. 
 

Ontvangen bedrag : .................................................. 
 

Inschrijvingsnummer :  .................................................. 

    
 

  Lijsterstraat 6, 2800 Mechelen                         

      015 28 09 30       info.klemo@woonpuntmechelen.be                

Vul deze aanvraag volledig en duidelijk in. Bezorg het samen met de gevraagde documenten aan ons terug. 

 

  1. 1  Aanvrager ( kandidaat-koper 1)  

Naam : ....................................................... Voornaam : ............................................................ 
 

Straat : ................................................................................................ Nr. : ....... Bus :   .............. 
 

Postcode : [    ] [    ] [    ]  [    ] Gemeente : ............................................................ 
 

Telefoon-/GSM-nr. : ...................................................... 
 

E-mailadres : ...................................................................................................................................................... 
 

Geboortedatum :   [    ] [    ]/[    ] [    ]/[    ] [     ][    ] [    ]    Geboorteplaats :   ............................................................ 
 

Rijksregisternummer : [    ] [    ] . [     ] [     ] . [     ] [     ] - [     ][      ][     ] . [      ] [     ] 
 

Nationaliteit : ....................................................... Burgerlijke staat : ............................................................ 
 

Invaliditeitsgraad : ...................... % (attest bij te voegen) 

 
Beroep : ....................................................... 

 
Naam en adres van de werkgever/uitkeringsinstantie : ......................................................................................... 

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

 

Aantal kinderen ten laste : ……………………………………. .................................................................................................. 

Gezamenlijk belastbaar inkomen (vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet) : ……………………………………………….. 

 
Bankrekeningnummer : …………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Ik wil gecontacteerd worden via  gewone brief  e-mail  geen voorkeur (aanduiden wat past). 

Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale koopwoongelegenheid 
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  1. 2  Wettelijke of  feitelijke partner van  de  aanvrager ( kandidaat-koper 2)  

Naam : ....................................................... Voornaam : ............................................................ 
 

Straat : ................................................................................................ Nr. : ....... Bus :   .............. 
 

Postcode : [     ] [     ] [     ]  [    ] Gemeente : ............................................................ 
 

Telefoon-/GSM-nr. : ...................................................... 
 

E-mailadres : ...................................................................................................................................................... 
 

Geboortedatum :   [     ] [     ]/[     ] [     ]/[     ] [      ][     ] [     ]    Geboorteplaats :  .......................................................... 
 

Rijksregisternummer : [      ] [      ] . [     ] [      ] . [      ][      ] - [      ][      ][     ] . [     ] [     ] 
 

Nationaliteit : ....................................................... Burgerlijke staat : ............................................................ 
 

Invaliditeitsgraad : ...................... % (attest bij te voegen) 

 
Beroep : ....................................................... 

 
Naam en adres van de werkgever/uitkeringsinstantie : ......................................................................................... 

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

 

Gezamenlijk belastbaar inkomen (vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet) : ……………………………………………….. 

Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het volledig correct ingevuld aanvraagformulier met 

een kopie van het gevraagde aanslagbiljet van de personenbelasting en na betaling van het vereiste 

inschrijvingsgeld. 

 
• Het inschrijvingsgeld bedraagt € 50 per aangekruist register. 

 
• Het inschrijvingsgeld (€ 50 x aantal aangekruiste registers) dient gestort te worden op het 

rekeningnummer van Woonpunt Mechelen BV. U ontvangt van ons een mail met de 

betalingsinstructies, nadat wij uw inschrijving hebben nagekeken. 

 
 

Opmerkingen in verband met het verzamelen van de persoonsgegevens : 

De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van Woonpunt Mechelen BV, Lijsterstraat 6 te 2800 Mechelen en van 

de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte 

samenstelling van het dossier van (kandidaat)-kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning 

of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden door de huurders worden nageleefd. 

Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om het openbaar register van de 

geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 

http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register). 

http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register).
http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register).
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Registers  Afkorting Projectrealisaties 
Voorkeur 

aankruisen 
Berlaar BER ja □ 
Bonheiden (Bonheiden, Rijmenam) BON nee  □ 
Heist-op-den-Berg (Booischot, Hallaar, 
Heist-op-den-Berg, Itegem, Schriek, 
Wiekevorst) 

HEI nee  □ 

Duffel DUF ja  □ 
Lier (Koningshooikt, Lier) LIE nee □ 
Mechelen intra muros (= binnen de 
vroegere stadsomwalling) 

MIM ja*  □ 

Mechelen extra muros (= buiten de 
vroegere   stadsomwalling) 

MEM ja □ 

Mechelen fusiegemeenten (Heffen, 
Hombeek, Leest, Muizen, Walem) 

MFG nee □ 

Nijlen (Bevel, Kessel, Nijlen) NIJ ja* □ 
Putte (Beerzel, Putte) PUT nee □ 
Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver, Sint-Katelijne-Waver) 

SKW ja* □ 

Willebroek (Blaasveld, Heidonk, Tisselt, 
Willebroek) 

WIL                 ja □ 

*Mogelijke projectrealisaties waarvan de termijn nog niet gekend is. 
 
 

een sociale woongelegenheid geldt er een persoonlijke bewoningsplicht van 20 jaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Overzicht inschrijvingsmogelijkheden 
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Ondertekende(n) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….(Naam kandidaat koper 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…(Naam kandidaat koper 2) 

verklaart (verklaren) in België en/of in het buitenland geen andere woning of een perceel dat bestemd is voor 

woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik te hebben. 

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) op eer dat hij (zij) geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder is 

(zijn) van een vennootschap waarin hij (zij) een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw heeft 

(hebben) ingebracht of de woning, eigendom of kavel volledig of gedeeltelijk in erfpacht, opstalrecht of 

vruchtgebruik heeft (hebben) gegeven. 

De ondergetekende(n) neemt (nemen) kennis van het feit dat, indien de verklaring op eer frauduleus zou zijn, 

naargelang het geval de inschrijving wordt geschrapt uit het register of de verkoop van rechtswege wordt 

ontbonden. 

*Bent u op heden eigenaar van een woongelegenheid in volledig of gedeeltelijk volle eigendom of volledig of 

gedeeltelijk vruchtgebruik, verduidelijk dit dan in een afzonderlijke brief. 

 

Heeft u nog opmerkingen in verband met deze aanvraag, noteer ze dan hieronder : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De ondergetekende(n) verklaart (verklaren) op eer dat de ingevulde gegevens op dit aanvraagformulier juist en 

volledig zijn. 

Datum : 

Handtekening aanvrager                                                                  Handtekening aanvrager 

(kandidaat-koper 1):                                                                          (kandidaat-koper 2): 
 

3. Eigendomsverklaring 

4. Verplichte handtekening(en) en datum van de aanvraag 
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Bezorg ons dit aanvraagformulier samen met volgende gevraagde documenten: 
Gelieve deze documenten in PDF te bezorgen, dus geen foto’s. 

 

 Een kopie van het laatst gekende aanslagbiljet van u en alle gezinsleden 
(voor kinderen: die 25 jaar zijn of ouder). 

 Kopie ID voor- en achterkant van de aanvrager(s)  
 Inkomstenbewijzen (loonfiches, uitkering,…) van de laatste 3 maanden 

 
Enkel indien voor u van toepassing : 

 Attest van invaliditeitsgraad van +66% van alle gezinsleden die over een dergelijk bewijs beschikken. 

 Vonnis van echtscheiding of inleiding tot echtscheiding, bewijs van beëindiging wettelijk samenwonen of 

bewijs onherstelbaar ontwricht huwelijk. 

 Bewijs van omgangsrecht en/of co-ouderschap voor uw kinderen die mee zullen verhuizen. 

 Bewijs van notaris in verband met gedeeltelijk volle eigendom door kosteloze verwerving (erfenis of 

schenking) 

 

 
 
 
 

 

5. Verplicht in te dienen documenten bij deze aanvraag 

Heeft u nog andere vragen, dan kunt u ons op volgende tijdstippen bereiken: 

• Elke werkdag zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 08u30 en 12u30  

U kunt ons telefonisch bereiken op 015/28 09 30  

of via e-mail op info.klemo@woonpuntmechelen.be 

Afdeling Toezicht behandelt o.a. de verhalen en beroepen die kandidaat-kopers indienen tegen een beslissing van een SHM. 

U kan de afdeling Toezicht altijd bereiken via onderstaande contactgegevens: 
 Afdeling Toezicht, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel,  
toezicht.wonen@vlaanderen.be, telnr. 02 553 22 00. 

mailto:info.klemo@woonpuntmechelen.be
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