AANVRAAGFORMULIER
HUUR SENIORENWOONGELEGENHEID
LOKAAL BESTUUR ARDOOIE
Uittreksel uit het toewijzingsreglement voor een seniorenwoongelegenheid van het lokaal bestuur:

Artikel 3
De kandidaat-huurder dient aan de volgende algemene voorwaarden te voldoen op de datum van de aanvraag
van de seniorenwoongelegenheid:
- leeftijdsvoorwaarde : één van beide partners voldoet aan de leeftijd van 55 jaar
- verblijfsvoorwaarde : één van beide partners verblijft op datum van aanvraag reeds minimum vijf jaar in de
gemeente of heeft de helft van zijn volwassen leven (op basis van de meerderjarige
leeftijd van 18 jaar en de leeftijd op datum van aanvraag) reeds in de gemeente verbleven
Personen die niet voldoen aan deze voorwaarden, worden doorverwezen naar andere instanties.

Artikel 4
De kandidaat-huurder dient aan de volgende algemene voorwaarden te voldoen op datum van de toewijzing van
de seniorenwoongelegenheid:
- leeftijdsvoorwaarde : één van beide partners voldoet aan de wettelijke pensioenleeftijd
- beroepsvoorwaarde : één van beide partners is gepensioneerd (bewijs via pensioenstrookje)
- geschiktheidsvoorwaarde: één van beide partners kan nog zelfstandig wonen
- eigendomsvoorwaarde: de aanvrager of geen van beide aanvragers mag eigenaar zijn van meer dan één
woning (bewijs via verklaring op erewoord)

I. Datum van aanvraag: ______________________________
(stempel van de dienst op het moment van de ontvangst van de aanvraag)

CHECKLIST TOEWIJZING:
datum van mogelijke toewijzing:______________________

II. Identiteit van de aanvrager(s):
(ter controle van de leeftijdsvoorwaarde: voorlegging van identiteitskaart)

Naam+Voornaam

Huidig adres:

Geboorteplaats + -datum

Straat +nr:_______________________________________________
Postnummer + gemeente:___________________________________

Telefoonnummer:

____________________

CHECKLIST TOEWIJZING:
Leeftijd: _________________________________________
beroepstoestand: __________________________________
(bewijs via pensioenstrookje)

III. Verblijfsstatus

Ondergetekende verklaart op heden in Ardooie/Koolskamp te verblijven en dit sedert
________________

OF

Ondergetekende verklaart in Ardooie/Koolskamp verbleven te hebben gedurende_________
jaren (wordt gecontroleerd aan de hand van de historiek van verblijf)
(ter controle van verblijfsvoorwaarde)

IV.
CHECKLIST TOEWIJZING:
Beoordeling van geschiktheid: voldoende / onvoldoende
(ter controle van geschiktheidvoorwaarde)

V. Ondergetekende verklaart te beschikken over volgende eigendom:
(ter controle van eigendomsvoorwaarde)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

CHECKLIST TOEWIJZING:
Ondergetekende verklaart hierbij op erewoord op datum van de
mogelijke toewijzing nog steeds eigenaar te zijn van voormelde
woning en geen eigenaar te zijn van nog andere woningen of
gronden.

Handtekening.

VI. Eventuele aanvraag om prioritaire toewijzing om volgende reden (bewijsstuk bijvoegen):
O onbewoonbare, ongezonde of onverbeterbare woning
O gedwongen verkoop van de woning
O einde van het huurcontract wegens opzeg door de verhuurder;
Indien een dergelijke reden aangehaald wordt, zal een sociaal onderzoek ingesteld worden door de
maatschappelijk werker.

VII. Eventuele voorkeur: O een seniorenwoongelegenheid te Ardooie
O een seniorenwoongelegenheid Koolskamp

Ondergetekende verklaart hierbij voldoende ingelicht te zijn over de aard van de
woongelegenheid.
Ondergetekende neemt hierbij kennis van volgend artikel uit het toewijzingsreglement:

Artikel 7
Indien een seniorenwoongelegenheid vrijkomt, gebeurt de toewijzing volgens de chronologische lijst waarvan
sprake in artikel 1, rekening houdende met de beslissingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn inzake
prioritaire behandeling.
Bij toewijzing van een seniorenwoongelegenheid wordt elke aanvraag op de lijst, waarvan de aanvrager niet aan
de toewijzingsvoorwaarden voldoet, overgeslagen.
Indien de aanvrager wel aan de toewijzingsvoorwaarden voldoet, wordt aan deze aanvrager de woning
aangeboden. De aanvrager krijgt 7 kalenderdagen de tijd om op het aanbod in te gaan.
Bij een eerste weigering om op dit aanbod in te gaan, volgen er geen sancties.
Bij een tweede weigering wordt de aanvrager doorgeschoven naar het einde van de wachtlijst met als nieuwe
referentiedatum de datum van de weigering.

Ondergetekende, _________________________________________________________
verklaart hierbij dat alle gegevens, vermeld op deze aanvraag voor het huren van een
seniorenwoongelegenheid, volkomen juist zijn en dat zij door het OCMW op de echtheid
mogen gecontroleerd worden.

(ondertekening na eigenhandig geschreven: gelezen en goedgekeurd)

KOPIE WORDT BEZORGD AAN KANDIDAAT HUURDER ALS BEWIJS VAN AANVRAAG.

