Gemeentebestuur & Sociaal Huis Aartselaar
Dienst Huisvesting
contact
Odilon Spitaels, huisvestingsambtenaar
adres
Kapellestraat 136
2630 Aartselaar
telefoon
03 870 58 73 (bereikbaar op dinsdag en vrijdag)
fax
03 870 58 79
e-mail
odilon.spitaels@ocmwaartselaar.be

AANVRAAGFORMULIER CONFORMITEITSATTEST
1.

Reden van aanvraag
 Vrijwillige aanvraag
 Aanvraag in kader van verordening
 Aanvraag tot opheffing van het besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid

2.

Gegevens woning
Adres
Beschrijving

3.





…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Eengezinswoning
Appartement
Kamer

Identificatiegegevens zakelijk gerechtigde
Bij meerdere eigenaars, gelieve namen en adressen van andere eigenaars onderaan te vermelden.

Naam
Rijksregisternummer/Ondernemingsnr.
Adres
Tel/Gsm/E-mailadres (*)
Aard zakelijk recht






…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Volle eigendom
Erfpacht
Opstal
Vruchtgebruik

(*) Om de woningkwaliteitsonderzoeken uit te voeren, hebben wij een contract afgesloten met Igean dienstverlening.
Enkel met uw goedkeuring sturen wij deze gegevens door naar Igean dienstverlening. De onderzoeker zal u
contacteren om een afspraak te maken. Dit is de snelste methode. In het andere geval ontvangt u per brief een
voorstel wanneer de controle kan plaatsvinden. Deze gegevens worden niet gebruikt, noch verwerkt voor andere
doeleinden.



4.

Ik geef toestemming om mijn tel, gsm en/of e-mailadres door te sturen naar Igean dienstverlening, en wens
via één van deze kanalen gecontacteerd te worden voor een afspraak
Ik wens via brief een voorstel te krijgen wanneer de controle kan plaatsvinden

Gegevens van de huurder
Naam

…………………………………………………………………………………………………
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5.

Bijgevoegde documenten
Indien de aanvrager erover beschikt, worden volgende bijlagen toegevoegd aan de aanvraag:
 Afschrift energieprestatiecertificaat
 Afschrift van een recent keuringsattest over de elektrische installaties
 Afschrift van een recent keuringsattest over de gasinstallaties
 Afschrift van een recent brandweerattest (gebouw met kamerwoningen)

6.

Opmerking
De burgemeester, de door hem aangestelde woningcontroleurs van de gemeente en de gewestelijke
ambtenaar en de personeelsleden die door de leidend ambtenaar van Wonen-Vlaanderen werden
aangewezen, hebben het recht tussen 8 uur en 20 uur het gebouw en de kamers te bezoeken om de
conformiteit ervan met de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen vast te stellen en de
naleving van de bepalingen van de Vlaamse Wooncode te controleren.
De verhuurder en de huurder verstrekken alle nodige inlichtingen om het conformiteitsonderzoek in de
beste omstandigheden te laten verlopen.

7.

Handtekening en datum

……………………………………………………………….

8.

Bijlagen
Vermeld hieronder, indien van toepassing, namen en adressen van andere eigenaars
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