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INSCHRIJVINGSFORMULIER 2019 
VOOR EEN SOCIALE HUURWONING 

 
 

 

 
 
Inschrijvingsnummer: …………………..............           
Aantal slaapkamers : ………                                       (max. RB ………..)         
Prioriteiten : aanvrager woont 3 jaar van de laatste 6 jaar in: 
O gemeente: ………………………………. ja / vanaf ………………...tot ……………….  
O gemeente : …………. ………………….. ja / vanaf ……………......tot ……………….   
O werkgebied: neen ……………………….ja / vanaf ……………… ..tot ………………. 
Andere prioriteiten : …………………………………………………………………………. 
Huurt al bij een sociale woonmaatschappij: ja                   neen  
 
Inkomen aanvrager :                                      partner:                        andere :                              kinderen:>25: 
 
Evt. inkomen laatste 3 maanden  aanvrager:                                     partner :          
 

 
Met dit formulier kan u een sociale huurwoning aanvragen. U vult dit formulier in en tekent op bladzijde 7 en 8. 
U gaat dan met dit formulier en de gevraagde documenten naar het kantoor ( Brugse Steenweg 2, 8630 Veurne  
tijdens de openingsuren ( openingsuren zie bladzijde 7) . Hebt u vragen, u kan elke voormiddag  bellen op nr. 
058/31.22.40 naar Kristin Verfaillie of Sue Ann Brijsse. 
 

1. Vul uw persoonlijke gegevens in. 
 

Uw persoonlijke gegevens (= toekomstige referentiehuurder) Persoonlijke gegevens van uw partner 

 
Naam: ..........................................................................  

Voornaam: .................................................................. 

Geboortedatum: .........................………………………. 

Geboorteland: ............................................................. 

Geboorteplaats: .......................................................... 

Geslacht: □ man  □ vrouw 

Burgerlijke staat: □ gehuwd 

                            □ ongehuwd 

                            □ wettelijk samenwonend 

                            □ feitelijk samenwonend 

                            □ gehuwd, maar u leeft gescheiden 

                            □ gescheiden 

                            □ weduwe/weduwnaar 

NATIONALITEIT: …………………….  

Rijksregisternummer:  
 
…..…….-............-............-............-............ 
 
Bent u andersvalide?:  □ ja vanaf :      
                                            tot:  
   (voeg het attest toe van de FOD Sociale Zekerheid of van de ziekenbond)  

                                     □ nee   
 

 
Naam: ...........................................................................  

Voornaam: .................................................................... 

Geboortedatum: .........................………………………… 

Geboorteland: ............................................................... 

Geboorteplaats: ............................................................. 

Geslacht: □ man  □ vrouw 

Burgerlijke staat: □ gehuwd 

                            □ ongehuwd 

                            □ wettelijk samenwonend 

                            □ feitelijk samenwonend 

                            □ gehuwd, maar u leeft gescheiden 

                            □ gescheiden 

                            □ weduwe/weduwnaar NATIONALITEIT: …………………….  

NATIONALITEIT : ………….. 

Rijksregisternummer:  
 
…………-…..…….-..……….-..……….-..………. 
 
Bent u andersvalide?: □ ja vanaf:  
                                           tot: 
       (voeg het attest toe van de FOD Sociale Zekerheid of van de ziekenbond) 

                                    □ nee 

 
GSM: ........................……………………………………. 
Telefoonnummer:……………………………………….. 
E-mail: .........................………………………………….. 
 

 
GSM: .....................…………………………………………. 
Telefoonnummer : …………………………………………. 
E-mail: .......................………………………………………. 
 

 

NIET INVULLEN – Woonmaatschappij IJzer & Zee vult dit in 
))VUL IN: NAAM SHM) VULT DIT VAK IN 
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2. Heeft u kinderen die met u in de woning gaan wonen? (Kruis aan) 
 

 Ja (vul de tabel hieronder in)            Nee (ga naar vraag 3)   
 

 

3. Zijn er andere personen die mee in de woning gaan wonen? (Kruis aan) 
 

 Ja (vul de tabel hieronder in)     Nee (ga naar vraag 4)  
 

 

4. Heeft u nog familie in het buitenland en plant u een gezinshereniging? (Kruis aan) 
 
        Ja (vul dan hieronder alles correct in)     Nee (ga naar vraag 5) 
 

 

5. Wat is nu uw adres? 
 

Uw adres Uw postadres (als dit niet hetzelfde is als uw adres) 

  
Straat: .................................................................... 

Nummer: ............................ Bus: ............................ 

Postcode: ................................................................ 

Gemeente: ............................................................... 

  
Straat:..................................................................... 

Nummer: ............................ Bus: .................................. 

Postcode: ...................................................................... 

Gemeente: .................................................................... 

 
  

Naam en Voornaam 
Geboorte- 

datum 
m/v 

Persoon met 
handicap 

(lees punt 6) 
Co ouderschap  

 
Bezoekrecht  
  

 

1.          JA   /   NEE     JA   /   NEE 

2.         JA   /   NEE     JA   /   NEE 

3.         JA   /   NEE     JA   /   NEE 

4.         JA   /   NEE     JA   /   NEE 

5.         JA   /   NEE     JA   /   NEE 

6.         JA   /   NEE     JA   /   NEE 

Naam en Voornaam 
Geboorte- 

datum 
m/v Rijksregisternummer 

Persoon 
met 

handicap 
(lees punt 

6) 

Verwantschap 
  

 

1.     .. - .. - .. - ... - ..  .................. 

2.    .. - .. - .. - ... - ..  .................. 

Naam en Voornaam 
Familieband 
(kind, ouder, 

broer …) 

Geboorte- 
datum 

m/v 
Komt deze persoon ooit naar 

België om bij u te wonen? 

Persoon met 
handicap?  

(lees punt 6) 

1.      JA        /       NEE JA   /   NEE 

2.     JA        /       NEE JA   /   NEE 

3.     JA        /       NEE JA   /   NEE 

4.     JA        /       NEE JA   /   NEE 
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6. Welke papieren moet u meebrengen? 

 

 

  

Welke papieren neemt u altijd mee? Waar kan u deze informatie krijgen of vinden? Ok? 

Informatie over de identiteit van gezinsleden die 
ouder zijn dan 18 jaar. 

De identiteitskaart, het  paspoort of de geldige verblijfsdocumenten van 
alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar. Wij kunnen  hiervan  een 
kopie maken op kantoor  of u brengt zelf  een kopie mee. 

 

Informatie over uw inkomen : 
Inkomsten  2016  – aanslagjaar 2017. 
Dit inkomen kunnen wij zelf opvragen via uw 
rijksregisternummer. 
Opgelet: we hebben de inkomsten nodig van alle  
gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar. 

Heeft u geen inkomsten van 2016 ?  Bezorg dan een overzicht van uw 
inkomsten van 2017.  Heeft u geen inkomsten uit 2017  ?  Bezorg dan 
een overzicht van uw inkomsten van 2018. Heeft u geen inkomsten uit 
2018 ? Bezorg dan een overzicht van uw eerste inkomsten van 2019.  

 

Documenten over taalbereidheid voor alle 
gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar. 
(zie ook punt 10 onder toelatingscriteria). 

Meer informatie over mogelijke documenten vindt u terug in de 
informatiefolder. (blz. 6 en 7) De woonmaatschappij IJzer & Zee kan 
een mondelinge sneltest afnemen op kantoor. 

 

   

Klopt onderstaande situatie voor u? Zo ja, breng dan deze papieren mee. Ok? 

U bent getrouwd / wettelijk samenwonend, maar 
u wilt zich apart inschrijven? 

- Een bewijs dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. 
- Een bewijs beëindiging wettelijke samenwoonst 
- OF dat er dringende maatregelen genomen zijn (bv. beslissing 

van een vrederechter) 
- Bij partnergeweld: een proces-verbaal OF een bewijs van 

slagen en verwondingen OF een bewijs dat u in een vluchthuis 
blijft. 

 

Bent u een ouder met bezoekrecht of co-
ouderschap? 
 
 
 

- Een vonnis van de echtscheiding 
- OF een uitspraak van de vrederechter of rechter in kort geding  
- OF een akte van de notaris. 
- Bij een onderlinge overeenkomst hebben we een schriftelijke 

verklaring over de bezoekregeling of omgangsregeling nodig, 
ondertekend door beide ouders. 

 

Is er in uw gezin een persoon met een 
handicap? 

- Attest Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of 
mutualiteit dat een permanente handicap van minimaal 66% 
constateert. 

 

Is er iemand van uw gezin zwanger en wilt u op 
de wachtlijst staan voor een woning aangepast 
aan uw toekomstige gezinssituatie? 

- Attest gynaecoloog / arts minimaal drie maanden 
zwangerschap. 

- Opgelet: de toewijzing van een woning aangepast aan uw 
toekomstige gezinssituatie kan pas na de geboorte. 

 

Woont u in een woning die onbewoonbaar of 
ongeschikt is verklaard? (volgens artikel 15 van 
de Vlaamse Wooncode of artikel 135 van de 
Nieuwe Gemeentewet). 

- Besluit tot onbewoonbaarheidsverklaring en/of ongeschiktheid 
(maximaal 2 maanden oud). 

- Technisch verslag afgeleverd door de wooninspecteur. 
 

U woont in een woning die onteigend gaat 
worden. 

- Voeg de akte van onteigening toe (maximaal 2 maanden oud). 
 

U bent tussen 17 en 21 jaar oud en u woont 
begeleid zelfstandig. 

- Een attest van de dienst die u begeleidt. In dit attest moet de 
begin- en einddatum van de begeleiding vermeld staan. 

 

U bent jonger dan 18 jaar en u bent ontvoogd 
door de jeugdrechter?  

- Een kopie van het vonnis van de jeugdrechter over uw 
ontvoogding.  

 

Bent u mantelzorger of ontvangt u mantelzorg en 
wilt u hierdoor uw woonkeuze (de ligging) 
beperken? 

- Attest van de mutualiteit met de gegevens van ontvanger en 
zorger.  

U bent een verplichte inburgeraar. 
(zie ook punt 10 onder toelatingscriteria) 

- Alle informatie hierover staat in de informatiefolder (blz.5). 
Die kan u bij dit inschrijvingsformulier krijgen. 
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7. Waar wilt u wonen? ( Kruis de witte vakjes aan ) 
 
Belangrijk:  
- Kruis  voldoende mogelijkheden aan in de witte vakjes. De zwarte vakjes bestaan NIET.   

 Als uw keuze te beperkt is, wordt uw kans op een sociale woning te klein en kan Woonmaatschappij IJzer & Zee 
uw keuze weigeren.  

- Zorg dat uw keuze van aantal slaapkamers overeenstemt met uw gezinssamenstelling (=  rationele bezetting).  
Meer informatie  vindt u in de informatiebrochure (zie pagina  7 ) of in het interne huurreglement.   
   
Voor de inschrijving van een appartement: een huisdier (hond of kat) hoort niet thuis in een appartement. 
U mag enkel een huisdier (hond of kat) houden in een appartement mits schriftelijke aanvraag ( model Wijz.) 
Dit modelformulier vult  u in  bij een aanbod van een appartement. 

 
 

GEMEENTE TYPE 1 SLPK 2 SLPK 3SLPK 4SLPK

woning

woning

appartement

appartement

woning

appartement

woning

woning

woning

appartement

woning

appartement

04)Adinkerke: Cosynmolen- Kamiel Topw eg woning

woning

appartement

woning

woning

woning

05)Nieuwstad 2:A.Vermeylenlaan-JBDavidlaan-JFWillemslaan-          

Proostdijkstraat-Rode Kruisstraat                                                                                           05

woning

07)Duinkerkestraat - Zuidstraat - Zuidburgw eg appartement

woning

appartement

appartement

appartement

appartement

woning

woning

appartement

woning

appartement

woning

woning

01)Beerst:H. Consciencestraat-Wijnendalestraat                                                       woning

woning

appartement

19 Houthulst appartement

w oning

appartement

12 Nieuwpoort

01)Oostduinkerke:Acht Septemberstr-A. Courtensstr-Koningstraat

03)Rand:Dudenhofenlaan- F. Van Nieuw enhovenstraat - Genklaan-

15 Veurne

woning

02)Oostduinkerke:Voorduinen                                                            

03)Kerkstraat -Verenigingstraat-Veurnestraat                                                           

woning

woning

01) Westende:Hofstraat-Noordstraat-Sportstraat-St.Laureinsstraat                      

02)Lombardsijde:Prinsenvelddreef-Tuinw ijkstraat                                                

01)Centrum: Gasstraat-J.Van Clichthovenstraat-Oude Veurnevaart   

P. Braeckelaan-Rijksw achtstraat-Spoorw egstraat-Th, Goedhuysplein

02)Centrum: Havenstraat 

Jan Turpin plein - Karel Lemahieustraat -  R.Vyveystraat-Stuiverw ijk                                                             

17 Lo-Reninge

02)Duinakkerw eg-Oostduinenstraat-Oostw indw eg                               

01)Steenkerke: St. Laurentiusstraat-Steengracht Oost                       

04)Nieuwstad 1:Berkenlaan-Beukenlaan-Brugsesteenw eg               

Esdoornlaan-Iepenlaan-Meidoornpad-Populierenlaan-Rodestraat-

Statieplein-Veldstraat-Wilgenlaan-Zannekinlaan                                                                      

12)Claeyssensoever 

KEUZE WIJK

11 Middelkerke

14 De Panne

13 Koksijde

06)Adinkerke: De Mikke-Doornstraat-Dorpstraat-Kasteelw ijk                                   

appartement

Yslandstraat-Wielew aalstraat                                                             

02)Avekapelle:Kerkstraat-Reygaerdijkstraat-Zevecotestraat                                      

03)Bloemenstraat-Groenstraat                                                                

04)Silicow ijk:Molenstraat-Pylyserlaan-Smockelpot en Wandelhofstraat  

04)Rand: A. De Zaeyerstraat(Gasbel)-  Nijverheidstraat-Stuiverw ijk                                                     

01)Lo: A.Van Heelaan-Ooststraat-Rozestraat-Schaerdeke                            

08)Handboogstraat-Oude Vestingstraat-Rozendalstraat Smissestraat           

01)Duinenstraat-Kerkepannestraat-Kruierstraat-St.Elisabethlaan             

01)Cyriel Verschaeveplein-Dorp--Nieuw straat-Putplein

06)Tuiniersstraat                                                                                                         

09)Sasstraat                                                                                          

11)Iepersesteenw eg                                                   

05)Kerkstraat-L.Hegerplein-Massarstraat                                                

18 Diksmuide
03)Kaaskerke: Kaaskerkestraat 

01)Klerken:Dorpsstraat 

20 Kortemark 01)Zarren (Koordhoek) 

woning

10)Astridlaan-Pannestraat                                                                     

16 Alveringem

02)Reninge:Sint-Maarten                                                         

03)Noordschote:Noordschoteplein                                             
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8. Extra informatie 
 
Hebt u bijkomende  wensen, kruis dan aan wat u nodig hebt ! 

○ Met lift 

○ Met garage 

○ Enkel gelijkvloers 

○ Ik ben rolstoelgebruiker en wens een aangepaste woning 

Welke maximale huurprijs wil (kan) u betalen (zonder voorschotten of extra kosten) per maand betalen? 
 ○ €350 
 ○ €450 
 ○ €550 
 ○ een ander bedrag : € . 

GELIJKVLOERSE WONINGEN  

GEMEENTE TYPE 1 SLPK 2 SLPK

11 Middelkerke w oning

12Nieuwpoort w oning

w oning

w oning

w oning

w oning

04)Adinkerke: Cosynmolen-Kamiel Topw eg w oning

woning

w oning

w oning

woning

w oning

16 Alveringem w oning

17 Lo-Reninge w oning

GEMEENTE TYPE 1 SLPK 2 SLPK 3SLPK

rolstoelgebruiker

rolstoelgebruiker

15 Veurne rolstoelgebruiker

16 Alveringem 2)Schooldreef rolstoelgebruiker

18 Diksmuide 02)centrum(Vismarkt)(appartement) rolstoelgebruiker

GEMEENTE TYPE 1 SLPK 2 SLPK

05)centrum: Kokstraat(De Keure)- Slachthuisstraat

(Schuttershof)-Willem De Roolaan(De Rampart)

00)Oostduinkerke: Dorpsstraat-Schoolstraat seniorenapp.

seniorenw oning

14 De Panne 00)Zonnebloemw eg seniorenw oning

seniorenapp.

15)Spreeuw enbergstraat(Spreeuw enberg) seniorenapp.

seniorenapp.

16 Alveringem seniorenw oning

18 Diksmuide 02)Vismarkt seniorenapp.

GEMEENTE TYPE 1 SLPK 2 SLPK

12 Nieuwpoort seniorenapp.

KEUZE WIJK

woning

seniorenapp.

Rode Kruislaan

13)Rozenhof                                                                                          

04)Nieuwstad 1: Esdoornlaan-Veldstraat-Wilgenlaan                       

04)Silicow ijk:Molenstraat-Smockelpotstraat-Wandelhofstraat-            

05)Nieuwstad 2:A.Vermeylenstraat-J.F.Willemslaan-Proostdijkstraat

13 Koksijde

KEUZE WIJK

KEUZE WIJK

12 Nieuwpoort
01)Centrum : Justus Van Clichthovenstraat (w oning)             

02)Centrum: Willem De Roolaan (appartement)           

01)Lo: A.Van Heelaan-Rozestraat-Schaerdeke                                    

01)Oostduinkerke:Alfred Courtensstraat                                            

02)Duinakkerw eg- Oostw indw eg                                   

01)Steenkerke: St. Laurentiusstraat                                                  

WONINGEN EN APPARTEMENTEN ENKEL VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS

15 Veurne

16)Zuidstraat (Ter Linden)

15)Spreeuw enberg (appartement)

08)Oude Vestingstraat                                                                    

WONINGEN EN APPARTEMENTEN ENKEL VOOR SENIOREN (boven de 65 jaar - inschrijven kan vanaf 55 jaar)

KEUZE WIJK

13 Koksijde
06)Bert  Bijnensstraat (=Groenstraat)

15 Veurne

SENIORENFLATS: inschrijven vanaf 65 jaar - voorrang boven de 80 jaar.

14)Rozendalstraat (Germana + Pastorie + Rozenhof)

06) Ravelijnenplein

2)Schooldreef

01)Westende:Hofstraat-Sportstraat

01)Putplein                                                                                     

14 De Panne

06)Adinkerke:Kasteelw ijk                                                              

03)Bloemenstraat-Groenstraat                                                               

03)Rand : Stuiverw ijk                                                    

12 Nieuwpoort
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9. Controle eigendomsvoorwaarde 
 
Hiermee verklaart u dat u geen woning of grond in volledige of gedeeltelijke volle eigendom bezit of in 
vruchtgebruik hebt in België of in het buitenland. Foutieve informatie kan leiden tot de schrapping van uw 
kandidatuur of als u later huurder bent, zetten we de huurovereenkomst meteen stop. 
 

 
Persoonlijke verklaring op erewoord 

 

 
De aanvrager, zijn echtgenoot of de persoon met wie hij (zij) wettelijk of feitelijk samenwoont, 
Verklaren op erewoord: 
A. Dat hij (zij) en de leden van het gezin zoals hiervoor opgegeven, op datum van de ondertekening van deze 

verklaring, geen andere onroerende goederen (1) volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in 
vruchtgebruik in binnen of buitenland  bezitten of als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder hebben 
ingebracht in een vennootschap  dan deze hierna vermeld: (2) 

 
 

 Goed 1 Goed 2 

Gemeente – Land:   

Straat, nr. of plaatsnaam:   

Kadastrale aanduiding:   

Aard van het goed:   

Aard van het recht (3):   

   

  

 
B. In de loop van de ………………….. (4) voorgaande jaren overgegaan zijn tot de vervreemding (verkoop, 

verdeling, schenking, kosteloze afstand….. ) van de volgende onroerende goederen of rechten: (5) 
 

Datum vervreemding: Ligging en aard van het goed: Bekomen prijs of geschatte waarde: 
……………………………………….. 
 

………………………………………… ………………………………………….. 

(1) woning, appartement, gebouw, perceel grond….; 
(2) indien men geen onroerende goederen of rechten bezit: ‘NIHIL’ vermelden; 
(3) volle eigendom, vruchtgebruik, blote eigendom, gebruik of bewoning, erfpacht, opstal; 
(4) de uitreikende dienst vult hier vooraf het aantal jaren in dat, op basis van de geldende reglementering, in aanmerking moet 
worden genomen. Indien het verleden geen rol speelt, dient te worden vermeld: 
“NIET VAN TOEPASSING” 
(5) indien tijdens deze periode geen onroerende goederen of rechten werden vervreemd: “NIHIL” vermelden 

   
Akkoordverklaring voor uitwisseling persoonsgegevens 

 

De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van 

Woonmaatschappij IJzer & Zee, Brugse Steenweg 2, 8630 Veurne en van de Vlaamse Maatschappij voor 

Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de 

efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk 

te maken, om de concrete huur-, 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.  

 
 
Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische 
bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de kandidaat-sociale huurders ook uitgewisseld 
worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de 
opvolging van de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.  
Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke 
gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het 
IVA  Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring.  
Overeenkomstig de beraadslaging VTC 37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke 
gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het 
IVA Wonen Vlaanderen in het kader van de huurpremie.  
 
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
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10. Voldoet u aan de toelatingscriteria? 
 
Als u een woning / appartement aangeboden krijgt, controleert Woonmaatschappij IJzer & Zee volgende zaken : 
- of uw inkomen nog altijd voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 
- of uw gezinssituatie overeenstemt met de rationele bezetting van het aanbod. 
- dat niemand van uw gezin een woning of bouwgrond gedeeltelijk of volledig in volle eigendom heeft of 

vruchtgebruik heeft,  zowel in binnen- als  buitenland.  
- of de attesten over taalbereidheid en inburgering in orde zijn. 

Na één jaar sociaal huren moet u een basiskennis  Nederlands hebben.  
Contacteer  het agentschap integratie en inburgering (www.integratie-inburgering.be/contactpunt - koksijde ) 
Adres: Ter Duinenlaan34, 8670 Koksijde. Tel. 059/233547 / oostende@integratie-inburgering.be 
U kan gratis lessen volgen bij het Centrum voor Basiseducatie en of het Volwassenen onderwijs. 

 

- U verklaart officieel dat u de volledige en juiste informatie van de gezins- en/of familiesamenstelling 
doorgeeft aan Woonmaatschappij IJzer & Zee 

- U bezorgt veranderingen van uw adres of gezinssamenstelling, binnen de maand, altijd schriftelijk aan 
Woonmaatschappij IJzer & Zee. 

- Door uw inschrijving mag Woonmaatschappij IJzer & Zee persoonlijke en andere informatie opvragen 
en deze informatie controleren bij de bevoegde diensten. We gebruiken deze informatie om uw 
klantendossier volledig te maken. 

- U neemt kennis van het feit dat om de 2 jaar (oneven jaren) een actualisering van uw dossier gebeurt. 
Als u in deze oneven jaren voor 30 juni geen brief krijgt moet u ten laatste voor 15 september bij 
woonmaatschappij IJzer & Zee langskomen. 

 
DATUM: 

 

 
Handtekening aanvrager 

 
Handtekening echtgenoot of 
samenwoner 
 

……………………………………… 
 

……………………………………….. 

Handtekening meerderjarige kinderen of verwanten 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

 

Opmerkingen: 
 

 

11. Waar en wanneer kan u zich inschrijven?  
 
U kan naar het kantoor van Woonmaatschappij IJzer & Zee komen voor uw inschrijving.  

Brugse Steenweg 2, 8630 Veurne. 

Telefoonnummer: 058/31.22.40 of E-mail: kristin.verfaillie@ijzerenzee.be 

 

Dag Kantoor Veurne 

Brugse Steenweg 2 

Loket Nieuwpoort 

Canadalaan 39 

Loket Diksmuide 

Graanstraat 1 

Maandag 15.00 - 17.00(*)   

Dinsdag 9.00 - 12.00 15.00 - 17.00(*)  

Woensdag 9.00 - 12.00   

Donderdag 9.00 - 12.00  17.00 - 19.00 

Vrijdag  9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 

(*) kantoor Nieuwpoort en Veurne tot 18.00 op afspraak. 

Bereikbaarheid openbaar vervoer. 

 

Het kantoor van Veurne ligt vlakbij het station van  Veurne. 

Het kantoor van Nieuwpoort is te bereiken met de bus  lijn 69  - halte zwembad. 

Het kantoor van Diksmuide ligt op 10 minuten wandelen van het station van Diksmuide. 

 
Andere sociale huisvestingsmaatschappij in de regio. 

 Woonwel, Stuiverstraat 401, 8400 Oostende – 059/33.90.50 – www.woonwel.be 

 De Mandel, Groenestraat 224, 8800 Roeselare –051/23.35.00 – www.mandel.be 
 
Sociaal verhuurkantoor van de regio. 
 
Regionaal Sociaal Verhuurkantoor , Canadalaan 39 , 8620 Nieuwpoort – 058/22.26.00  

http://www.integratie-inburgering.be/contactpunt
mailto:oostende@integratie-inburgering.be
mailto:kristin.verfaillie@wijz.woonnet.be
http://www.mandel.be/
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12. Wet op de privacy . 
Sinds  25/05/2018 is er een nieuwe wet  die uw persoons gegevens  beschermt met respect voor uw privacy. 
Daarom willen wij u enkele extra vragen stellen .  
Kruis de toepasselijke vakjes aan aub... 
Graag ook de gevraagde gegevens meedelen aub.. 
 
1/ Staat u onder voorlopig bewind ? 
 
O  neen. 
O  ja :  
naam bewindvoerder …………………………………………………………………………………………………… 
adres……………………………………………………………………………………………………………………… 
mail adres ……………………………………………………. tel. ……………………………………….. 
 
2/ Staat u onder schuldbemiddeling ? 
 
O neen. 
O ja: 
naam schuldbemiddelaar …………………………………………………………………………………………….. 
adres…………………………………………………………………………………………………………………….. 
mail adres ……………………………………………………. tel. ………………………………………. 
 
3/ Bent u in budgetbeheer bij het OCMW? 
 
O neen. 
O ja:  
Welk OCMW: …………………………………………………………………………………………………………… 
bevoegde persoon………………………………...……………………………………………………………………. 
mail adres ………………………………………. …………… tel. ………………………………………. 
 
4/ Hebt u een andere vorm van financiële begeleiding? 
 
O neen. 
O ja:  
welke dienst : naam ……………………………………………………………………………………………………………… 
bevoegde persoon……………………………………………………………………………………………………….. 
adres………………………………………………………………………………………………………………………… 
mail adres ……………………………………………………. tel. …………………………………………. 
 
5/ Wordt  u begeleid door een dienst  waarvan wij best op de hoogte  zijn ? 
 
O neen 
O ja:  
welke dienst : naam ……………………………………………………………………………………………………… 
bevoegde persoon………………………………………………………………………………………………………… 
adres……………………………………………………………………………………………………………………….. 
mail adres ……………………………………….…………… tel. ……………………………………. 
 
 
6/ Mogen wij bij een aanbod deze persoon / begeleidende dienst verwittigen ( via mail, brief, telefoon) ? 
O neen 
O ja 
 
 
7/ Mogen wij bij een aanbod deze persoon / begeleidende dienst  gegevens meedelen over de huurprijs en 
huurwaarborg ? 
O neen 
O ja  
 
 
Datum :       handtekening :          Eventueel handtekening partner: 
 


