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KUNST       ANS 
Aanvraagformulier 

 

De aanvrager (inwoner van Koksijde): 

 

Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8670   Koksijde  

Rijksregisternummer:………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gegevens samenstelling gezin (*): 

 
Ik verklaar samen te wonen met:  

1. Mama: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Papa: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Financiële gegevens:  

 

Ik verklaar aanspraak te maken op verminderd tarief kinderopvang omdat:  

 

 Ik heb recht op verhoogde tegemoetkoming  

 

 In budgetbeheer zijn of in procedure collectieve schuldenregeling  

 

 Een woning huren en een inkomen hebben € 1. 000 (alleenstaande) of € 2.101,00 (gezin) 

Het netto gezinsinkomen bestaat uit loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, … van alle 

leden in het gezin 

 

 Attest van het OCMW kunnen voorleggen waaruit blijkt dat mijn aanvraag gegrond is 

 

Inschrijving Westhoekacademie:  

 

Ik betaal de som van € 10 aan de gemeente Koksijde op rekeningnummer BE86 0910 1275 7650.  

Hiervoor krijg ik: 

✓ Lidgeld schooljaar  

✓ Tekendoos met alle benodigdheden 

 

 

 

 

Zie ommezijde 
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Volgende bewijzen voeg ik bij mijn aanvraagformulier (*) 

Inschrijving:  
 

 Bewijs betaling € 10 lidgeld  

Recht op kunstkans: 
 

 Verhoogde tegemoetkoming: geldig attest ziekenfonds  

Of  

 Gezinsinkomen ligt onder de inkomstengrens  

o Huurcontract  

o Bewijs inkomen van de laatste 3 maanden van jezelf en je eventuele partner of 

echtgenoot  

Of  

 Budgetbeheer of collectieve schuldenregeling:  bewijs OCMW of collectief 

schuldbemiddelaar  

 

Verklaring door de aanvrager 

Ik ben ervan op de hoogte dat deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van het 

Sociaal Huis Koksijde.  

  

Ik verklaar op de hoogte te zijn dat het Sociaal Huis mijn verklaringen zal controleren en indien 

nodig gegevens zal opvragen. Het toezichtscomité en de privacy commissie hebben vastgesteld tot 

welke informatie het Sociaal Huis toegang krijgt. Het Sociaal Huis kan enkel informatie opvragen 

die te maken heeft met mijn aanvraag. Het Sociaal Huis mag de opgevraagde informatie niet 

doorgeven aan anderen.  

 

Verwerking gegevens  

De persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet 

van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens.  

Het sociaal huis geeft u daarbij de volgende garanties:  

✓ uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde 

informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (on- line) te 

realiseren.  

✓ de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.  

✓ u hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U 

hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten 

verbeteren.  

✓ het sociaal huis treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat 

derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden geheel 

noch gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor 

commerciële doeleinden.  

 

Ondertekening aanvraag  

Ik verklaar iedere wijziging in mijn financiële en gezinssituatie te melden.  

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.  

 

Datum:                                                                          Handtekening      

 

 

(*) Het Sociaal Huis Koksijde behoudt zich het recht om alle gegevens te controleren via de Kruispuntenbank 

KSZ. 

 

Stuur dit formulier aan het Sociaal Huis Koksijde 

Sociaal Huis Koksijde - Ter Duinenlaan 34, 8670 Koksijde – T 058 53 43 10 – F 058 534311 

www.sociaalhuiskoksijde.be 


