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VERKLARING OP EREWOORD
VERBLIJF OP REGELMATIGE BASIS VAN KINDEREN DIE NIET GEDOMICILIEERD ZIJN BIJ DE
OUDER OP HET MOMENT VAN INSCHRIJVING

(1)

Ondergetekende, in de hoedanigheid van de ouder die een sociale huurwoning aanvraagt (2),
…………………………………………………………. Rijksregisternummer:………………………
Woonplaats: ……………….…………………………………………………………………………..
Verklaart op erewoord dat zijn/haar kind(eren)
Voornaam

Naam

Geboortedatum

1

/

/

2

/

/

3

/

/

4

/

/

5

/

/

6

/

/

Op de datum van aftoetsing van de inschrijvingsvoorwaarden NIET gedomicilieerd is/zijn op
bovenstaand adres, maar er wel op regelmatige basis verblijft/verblijven.
Ondergetekende, in de hoedanigheid van de andere ouder,
…………………………………………………………. Rijksregisternummer:……………………..
Woonplaats: …………………………………………………………………………………………..
Verklaart op erewoord dat bovenstaande gegevens correct zijn.
Gedaan te ……………..……………..….,

Gedaan te ……………..……………..….,

op ……/……./………………

op ……/……./………………

Handtekening

Handtekening

(ouder die een sociale huurwoning aanvraagt)

(andere ouder)

(1)

(2)

+ kopie identiteitskaart

Zie artikel 1, 22°, punt b) van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het
sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd door het besluit van de
Vlaamse Regering van 30 september 2011.
Onder “ouder die een sociale huurwoning aanvraagt” wordt verstaan “ ouder die afgetoetst wordt op de
inschrijvingsvoorwaarden tot een sociale huurwoning”.
Register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen. Kortrijk nr. 26
Bouwmaatschappij tot nut van het algemeen onderworpen aan de huisvestingscode.

Gesticht op 3 september 1920, aangenomen door de nationale maatschappij voor huisvesting op 28 oktober 1920 en door de vlaamse huisvestingsmaatschappij op 19
maart 1991
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