
Olivieri Cynthia, cynthia@svkhetscharnier.be, Grotestraat 65 bus 31, 3600 Genk 
 

 

 

 DOCUMENTEN TOE TE VOEGEN AAN HET INSCHRIJVINGSFORMULIER  

 

o Kopie van de identiteitskaarten van de referentiehuurder en echtgenoot, wettelijke 
samenwoner of feitelijke partner die de sociale woning mee gaat bewonen (voor - 
en achterkant) OF invulfiche identiteitskaart  

 

o Bewijzen van alle inkomsten van de afgelopen drie maanden van iedereen die de 
sociale woning mee gaat bewonen . Bijvoorbeeld;  loonbriefjes, attesten (géén 
rekeninguittreksels) van de vakbond, mutualiteit, OCMW, bewijzen van 
kindergeld … 
 

o Kopie huurcontract  

o Een sociaal verslag van een erkende dienst, bevestiging van verblijf in 
opvangtehuis of dergelijke,… (OCMW, CAW,… indien u reeds contact hebt met de 
betrokken dienst)  
 

o Andere attesten die uw woonnood kunnen staven (vonnis, opzegbrief,…) 

o Bewijs van het kosteloos verkrijgen van eigendom. (Erfenis na overlijden of 
schenking bij leven) notaris, FOD financiën (belastingen, nog levende ouder of 
familielid. 
 
 

 

Als uw inschrijvingsdossier in orde is, ontvangt u een brief ter bevestiging dat de 

inschrijving definitief in orde is. In deze brief staat ook uw inschrijvingsnummer vermeld. 

U kan het register komen inkijken in ons kantoor gelegen te Grotestraat 65 bus 31, 

3600 Genk 

 

 

Wijzigingen in contactgegevens (adres en telefoon) moeten onmiddellijk 

doorgegeven worden. Niet doorgeven van deze gegevens kan een schrapping 

van de inschrijving tot gevolg hebben. 

mailto:cynthia@svkhetscharnier.be
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1. Vul uw persoonlijke gegevens in.  

 

 
 
 
 

 
Persoonlijke gegevens 

referentiehuurder 
(= toekomstige dossierbeheerder) 

 

Persoonlijke gegevens van uw 
echtgenoot, wettelijke samenwoner 
of feitelijke partner die de sociale 

woning mee gaat bewonen 

Naam: 

………………………………………………………………… 

Naam: 

…………………………………………………………………… 

Voornaam: 

………………………………………………………………… 

Voornaam: 

…………………………………………………………………… 

Geboortedatum: 

………………………………………………………………… 

Geboortedatum: 

…………………………………………………………………… 

Geboorteland: 

………………………………………………………………… 

Geboorteland: 

…………………………………………………………………… 

Geboorteplaats: 

………………………………………………………………… 

Geboorteplaats: 

…………………………………………………………………… 

Nationaliteit: 

………………………………………………………………… 

Nationaliteit: 

…………………………………………………………………… 

Ernstige handicap (+66%):     
□ ja     Mobiel / Niet mobiel 
□ nee 

Ernstige handicap (+66%):     
□ ja     Mobiel / Niet mobiel 
□ nee 

Burgerlijke staat:  
□ gehuwd  
□ ongehuwd 
□ wettelijk/feitelijk samenwonend 
□ alleenstaand 
□ gehuwd, maar u leeft gescheiden 
□ gescheiden 

Burgerlijke staat:  
□ gehuwd  
□ ongehuwd 
□ wettelijk/feitelijk samenwonend 
□ alleenstaand 
□ gehuwd, maar u leeft gescheiden 
□ gescheiden 
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Aanvrager 
 

Partner 
 

Rijksregisternummer: 

………………………………………………………………… 

Rijksregisternummer: 

…………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:  

………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:  

…………………………………………………………………… 

E-mail: 

………………………………………………………………… 

E-mail: 

…………………………………………………………………… 

 
2. Wat is nu uw adres? (Géén adres = géén inschrijving!) 

 
Uw adres Uw adres 

Straat:  
 

………………………………………………………………… 
Nummer: 

 
………………………………………………………………… 
Postcode: 

 
………………………………………………………………… 
Gemeente:  

 
………………………………………………………………… 
 

Straat:  
 

…………………………………………………………………… 
Nummer: 

 
…………………………………………………………………… 
Postcode: 
 
…………………………………………………………………… 
Gemeente:  

 
…………………………………………………………………… 

 
Post doorsturen naar een ander adres? 

Uw  postadres of  verblijfsadres* 
Straat:  

 
………………………………………………………………… 
Nummer: 

 
………………………………………………………………… 
Postcode: 

 
………………………………………………………………… 
Gemeente:  

 
………………………………………………………………… 
 

 
 
     *Aankruisen wat van toepassing  
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Aanvrager 
 

Partner 
 

 
3. Inkomsten 

 
Werkt u? 
 
JA:                      bediende/arbeider/interim JA:                       bediende/arbeider/interim 
JA:                       zelfstandige JA:                       zelfstandige 
JA:                       andere …………………………… JA:                       andere …………………………… 

 
 
NEE:                     werkloosheidsuitkering NEE:                     werkloosheidsuitkering 
                            ziekte uitkering                             ziekte uitkering 
                            invaliditeitsuitkering                             invaliditeitsuitkering 
                            leefloon/financiële steun                             leefloon/financiële steun 
                            pensioen                             pensioen 
                            geen inkomsten                              geen inkomsten 
                            ten laste                              ten laste 

 
 

 
4. Andere personen die mee zullen verhuizen 

 
Naam + Voornaam:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum + plaats: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Rijksregisternummer:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geslacht: MAN  /  VROUW 

Ernstige handicap +66%: JA  /  NEE 

Relatie met referentiehuurder: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ten laste: JA  /  NEE 

Co-ouderschap*:  JA  /  NEE 
Bezoekrecht*:  JA  /  NEE 

 
(*) Bij onderlinge overeenkomst hebben we een schriftelijke verklaring over de 
bezoekregeling of omgangsregeling nodig, ondertekend door beide ouders, zoniet dient een 
uitspraak van de familierechtbank afgeleverd te worden. 
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4. Andere personen die mee zullen verhuizen 

 
 

Naam + Voornaam:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum + plaats: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Rijksregisternummer:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geslacht: MAN  /  VROUW 

Ernstige handicap +66%:  JA  /  NEE 

Relatie met referentiehuurder: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ten laste:  JA  /  NEE 

Co-ouderschap*:  JA  /  NEE 
Bezoekrecht*:  JA  /  NEE 

 
 
 

Naam + Voornaam:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum + plaats: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Rijksregisternummer:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geslacht: MAN  /  VROUW 

Ernstige handicap +66%:  JA  /  NEE 

Relatie met referentiehuurder: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ten laste:  JA  /  NEE 

Co-ouderschap*:  JA  /  NEE 
Bezoekrecht*:  JA  /  NEE 
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4. Andere personen die mee zullen verhuizen 

 
 

Naam + Voornaam:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum + plaats: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Rijksregisternummer:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geslacht: MAN  /  VROUW 

Ernstige handicap +66%:  JA  /  NEE 

Relatie met referentiehuurder: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ten laste:  JA  /  NEE 

Co-ouderschap*:  JA  /  NEE 
Bezoekrecht*:  JA  /  NEE 

 
 
 

Naam + Voornaam:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum + plaats: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Rijksregisternummer:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geslacht: MAN  /  VROUW 

Ernstige handicap +66%:  JA  /  NEE 

Relatie met referentiehuurder: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ten laste:  JA  /  NEE 

Co-ouderschap*:  JA  /  NEE 
Bezoekrecht*:  JA  /  NEE 
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5. Uw woonvoorkeur  
 

 Huurprijs  
  

Welke maximale huurprijs wenst u te betalen zonder een eventuele huursubsidie :   
 

 
 Pandtype    

  
o Studio  
o Appartement  
o Huis  
  

 
 In welke gemeente(n) wilt u wonen?  

  
o 3600 Genk  
o 3660 Oudsbergen*  (voormalig grondgebied Opglabbeek)    

• NIET Meeuwen-gruitrode = SVK Noord Limburg  
o 3665 As  
o 3690 Zutendaal  

 
 
 

6. Bijkomende gegevens 
 

 
 Bent u een SVK-huurder die wenst te muteren?  JA  /  NEE 

 

 
 Plant u een gezinshereniging?  JA  /  NEE 

Indien ja: Attest aanwezig?  JA  /  NEE 

 
 

7. Andere contactpersonen/begeleidende dienst(en) 
 

 
Contactpersoon: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam dienst: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon/e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o 400 €  o 450 € o 500 € o 550 € o Meer dan 
550 € 
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7. Andere contactpersonen/begeleidende dienst(en) 

 
Contactpersoon: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam dienst: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon/e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

8. Bijkomende info: 
 

Heeft u nood aan een aangepaste woning*?   JA  /  NEEN 

(*) Hiermee wordt enkel rekening gehouden indien u een attest toevoegt,     
opgemaakt door een bevoegde medische dienst met vermelding van de aard 
van de beperking +66% en de nodige aanpassing. 
 

 Heeft u nog bijkomende wensen? 
 
o Nee 

 
o Ja, welke?  

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

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

 

9. Doorsturen van uw dossier 

Indien u wenst, kunnen wij uw kandidatuur bezorgen aan andere sociale 
verhuurders in onze gemeente(n) en aangrenzende gemeenten actief zijn.  
 
Gelieve hier uw keuze te maken(*): 
 

o Ja, bezorg mijn kandidatuur aan andere sociale verhuurders die in uw 
gemeente(n) en aangrenzende gemeenten actief zijn. Ik geef hiermee 
toestemming aan het SVK om alle bijgevoegde documenten en de door het 
SVK opgevraagde informatie door te sturen aan de andere sociale 
verhuurder(s).  

 
o Nee, ik wens hier geen gebruik van te maken.  

 
(*) Indien u geen keuze maakt, zullen we uw kandidatuur niet doorsturen.   
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10. Toestemming in het kader van gegevens uitwisseling met het OCMW 

De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de 
bestanden van het Sociaal Verhuurkantoor SVK Het Scharnier, Grotestraat 65 
bus 31 te Genk en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 
Koloniënstraat 40 te Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de 
efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-) huurders 
mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden voor een sociale woning 
vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd. De 
persoonlijke levenssfeer van de kandidaat- huurder wordt beschermd. 

Om deze levenssfeer verder te beschermen vragen wij uw uitdrukkelijke 
toestemming om uw gegevens tijdens uw inschrijving als kandidaat -huurder bij 
een actualisatie of toewijzing over te maken aan het bevoegde OCMW. Het 
bevoegde OCMW zal eveneens alle informatie rond een effectieve toewijzing 
(naam, adres, ingang huurovereenkomst…) mogen ontvangen. 

Ik geef mijn uitdrukkelijke toestemming om mijn gegevens die ik overmaak bij 
actualisatie of toewijzing over te maken aan het bevoegde OCMW. Ik geef 
eveneens mijn uitdrukkelijke toestemming om alle gegevens/informatie rond 
een effectieve toewijzing aan het bevoegde OCMW over te maken. Het OCMW 
mag mijn dossier mee opvolgen. 
Ik dien hiervoor niet meer gecontacteerd te worden door SVK Het Scharnier 
vzw, Grotestraat 65 bus 31, 3600 Genk. 

 

 11. Verklaring op eer en wet op de privacy 
 

Met deze handtekening bevestigt u de correctheid van de gegevens en uw 
akkoord met de inhoud van pagina 1 t.e.m pagina 10. De ondergetekende 
verklaart kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van SVK Het 
Scharnier en akkoord te gaan met de bepalingen ervan alsook de toestemming 
in het kader van gegevens uitwisseling met het OCMW en de toelichting bij de 
inschrijving.   

  

DATUM: ………………………………………………  

 

Handtekening aanvrager     Handtekening partner     
    
    
…………………………………………………    ……………………………………………… 
 
*Indien u onder bewindvoering staat, dient de bewindvoerder te 
ondertekenen! 
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    12. Onroerende bezitsvoorwaarde 

 Voldoet u aan al de volgende voorwaarden? 

U en uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of 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, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner 
volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf 

- hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u of uw 
echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner 
volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf 

- zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap 
waarin u, uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke 
partner een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal) op 
een woning of bouwgrond inbracht.  
 

 
o JA, géén eigendom (sla over en onderteken deze verklaring op pagina 10) 

 

 
o NEE, wél eigendom  »  kruis hieronder de uitzondering aan die van 

toepassing is: 
 
 

o 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.  

 

o U gaf uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen in 
volledig 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.  
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o Via schenking of erfenis kreeg u of uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de 
persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner de woning of 
bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal. 

 

o Via schenking of erfenis kreeg u of uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de 
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.  
 
 
 
 
 
Handtekening aanvrager     Handtekening partner     
    
    
…………………………………………………    …………………………………………………  
  
 
 
*Indien u onder bewindvoering staat, dient de bewindvoerder te 
ondertekenen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2 Bij te voegen
	1 Inschrijvingsbundel
	5. Uw woonvoorkeur


