INSCHRIJVINGSFORMULIER 2020

ALLEENSTAANDE / KOPPEL
(zonder kinderen of bijwoners)

MIJN GEGEVENS
Aanvrager = toekomstig referentiehuurder (bezorg een kopie van de identiteitskaart)
Naam: ________________________________________________________________________________
Rijksregisternummer:
-

-

-

-

Telefoonnummer /GSM: __________________________________________________________________
E-mailadres: ___________________________________________________________________________
Ik ben andersvalide: ❑ Nee
❑ Ja (bezorg een bewijs erkenning +66%)
Partner (bezorg ons een kopie van de identiteitskaart)
Naam: ________________________________________________________________________________
Rijksregisternummer:
-

-

-

-

Telefoonnummer / GSM: __________________________________________________________________
E-mailadres: ___________________________________________________________________________
Ik ben andersvalide: ❑ Nee
❑ Ja (bezorg een bewijs erkenning +66%)

Adres
Huidig adres: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
❑ Ik wil niet dat de post naar mijn domicilieadres gestuurd wordt, maar naar dit adres:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ik sta onder bewindvoering: ❑ Nee
❑ Ja (contactgegevens invullen):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

INKOMEN
Wij controleren het inkomen van het voor ons laatst beschikbare aanslagbiljet. Wij vragen dit elektronisch op. Je
mag ook zelf je meest recente aanslagbiljet bezorgen.
Ik verklaar op erewoord dat ik of mijn partner GEEN van de volgende inkomsten hebben:
o van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland
o van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten verworven bij een Europese of internationale
instelling;
Kruis aan: ❑ Nee, ik heb deze inkomsten wel. (bezorg Cnuz dan een bewijs van de inkomsten)
❑ Ja, dit is correct.
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EIGENDOM
Ik verklaar op erewoord dat ik of mijn partner
GEEN woning of perceel volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik,
erfpacht/opstal gegeven hebben in België of het buitenland.
GEEN zaakvoerder/bestuurder/aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin wij een
zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning hebben
ingebracht.
Kruis aan: ❑ Nee, ik voldoe hier niet aan. (Cnuz zal u contacteren, zie infobundel voor uitzonderingen)
❑ Ja, dit is correct.
KEUZE
Belangrijk:
• Duid voldoende mogelijkheden aan. Hoe minder je kiest, hoe langer je moet wachten. Bovendien kan Cnuz
je keuze weigeren als je keuze te beperkt is.
• Denk goed na over in welke regio je wilt wonen, hou hierbij ook rekening met factoren zoals werk, school,
openbaar vervoer, …
• Je keuze ligt vast tot de volgende actualisatie (2021, 2023, …) of tot als je gezinssamenstelling verandert.
LOCATIE/TYPE

STUDIO

APPARTEMENT

EEN
GEZINS
WONING

❑
❑
AARSCHOT - centrum
❑
AARSCHOT - Gijmelberg
❑
RILLAAR
❑
WOLFSDONK
❑
GEETBETS
❑
TIENEN 1 - centrum
❑
TIENEN 2 - ring
❑
TIENEN 3 - richting autostrade
❑
TIENEN 4 - Grimde
TIENEN 5 - Goetsenhoven
❑
HOEGAARDEN
❑
❑
LANDEN - centrum
❑
LINTER – Neerlinter*
❑
LINTER – Melkwezer*
❑
ZOUTLEEUW – centrum*
❑
ZOUTLEEUW – Budingen*
❑
❑
ZOUTLEEUW - Halle-Booienhoven*
* in Linter en Zoutleeuw zijn er geen woningen met 0/1 slaapkamer, hier
kan je uitzonderlijk in aanmerkingen komen voor 2 slaapkamers.

+65

MINDER
VALIDE
WONING

❑

❑
❑

❑

❑

Fysieke toestand (enkel in te vullen voor mindervalide woning)
❑ Ik ben rolstoelgebruiker (attest toevoegen van +66% onderste ledematen).
❑ Ik dreig in de toekomst rolstoelafhankelijk te worden (medisch attest gespecialiseerde geneesheer
toevoegen).
Keuzebeperking appartement (je bent slecht te been, je gebruikt een rollator, …)
❑ Ik wens enkel een appartement op het gelijkvloers of met lift.
Huurprijs

❑ Ik kan maximaal ………… euro betalen aan huur.
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ONDERTEKENING
Vanwege de aard van onze organisatie verwerken we veel persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd
en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven.
Bij de inschrijving als kandidaat-huurder ontvang je een omstandige privacyverklaring waarin alle gegevensuitwisselingen staan die wij
uitvoeren. Je kan ook uw rechten hierin raadplegen.
Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze privacyverklaring kan je de hoofdzetel van Cnuz contacteren via:
-016/82.27.27
-Info@cnuz.be
-Menegaard 60-61, 3300 Tienen
-www.cnuz.be

• Ik verklaar op eer dat dit inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
• Ik verklaar op eer dat ik de verklaring over mijn inkomen en eigendommen naar waarheid heb
ingevuld.
• Ik verklaar officieel dat ik de volledige en juiste informatie van de gezins- en/of familiesamenstelling
doorgeef aan Cnuz.
• Ik bezorg veranderingen van mijn adres of gezinssamenstelling, binnen de maand, altijd schriftelijk
aan Cnuz.
• Door mijn inschrijving mag Cnuz persoonlijke en andere informatie opvragen en deze informatie
controleren bij de bevoegde diensten. We gebruiken deze informatie om jouw klantendossier
volledig te maken.
• Meer informatie vind ik in de informatiefolder en op de website van Cnuz.
DATUM

Handtekening toekomstig referentiehuurder *

Handtekening partner *

*of handtekening (voorlopig) bewindvoerder indien van toepassing

Waar en wanneer kan ik me inschrijven?
Je kan naar het kantoor van Cnuz komen voor je inschrijving of je kan dit opsturen.
Adres: Menegaard 60-61, 3300 Tienen
Telefoonnummer: 016/82.27.27 – kies optie 1
E-mail: HZ@cnuz.be (liefst in PDF-formaat)

9-11 uur
13.30-15.30 uur

maandag
Kantoor Cnuz
Tienen

dinsdag
Landen*
(sociaal huis)

Aarschot*
(sociaal huis)

/

woensdag
Kantoor Cnuz
Tienen
Aarschot*
(sociaal huis)

donderdag
/
/

vrijdag
Kantoor Cnuz
Tienen
/

op afspraak

Avondopening: kantoor Cnuz: 1e dinsdagavond van de maand op afspraak tussen 17-19 uur
* lokale zitdag gaat door in:
Sociaal huis Aarschot, Bekaflaan 31A, 3200 Aarschot
Sociaal huis Landen, Stationsstraat 29A, 3400 Landen

Inschrijvingsformulier 2020 alleenstaande

Pagina 3 van 3

