
 

Aanvraagformulier Conformiteitsattest  
terugbezorgen aan Woonloket, Gasthuisstraat 11 te Brecht 

 

1. Reden van aanvraag 

 Vrijwillige aanvraag 

 Aanvraag in kader van de verordening 

 Aanvraag tot opheffing van het besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid 
 

 

2. Gegevens van de woning 1 

Straat: ……………………………………………….…….………………………………………… 

Huisnr (+ busnr en verdieping): …………………….……………………….…………………… 

Postcode + gemeente: …………………………….……………………………………………… 

Kadastrale gegevens: .……………………………………………………………………… 

Beschrijving van het gebouw: ……………………………………………………………… 

 

 
3. Gegevens van de eigenaar/houder van het zakelijk recht 2 

Volledige naam: ………………………………………………………………………….… 

Adres: …………………………………………………………………………………………….… 

Telefoonnr + email: ……………………………………………………………………………….. 

Rijksregisternummer: ……..………………………………………………………………………. 

Handelsregisternummer: .…………………………………………………………………...……. 

BTW-nummer: …………………………………………………......……………………………… 

RSZ nummer: ……………………………………………………………………………………… 

 
Aard van zakelijk recht: 

 volle eigendom 

 vruchtgebruik 

 heeft het recht van opstal of erfpacht 

 
Info over het gebouw: 

 verhuurt het volledige gebouw of alle woningen in het gebouw 

 verhuurt slechts de volgende woning(en) in het gebouw  

                                                           
1 Indien u de aanvraag voor meerdere woningen/appartementen doet, gelieve de gegevens van alle wooneenheden 
toe te voeren in bijlage 
2 Indien de eigenaar niet de verhuurder van de woning is, vermeld de gegevens van de verhuurder in bijlage. 



 

(nummer of de letter van de woningen: ………………………………………………………..) 

 
 
 

4. Gegevens van de huurder 

Volledige naam: …………………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer + email: ………………………………………………………………….  

 
 
5. Bijgevoegde documenten 

Indien de aanvrager er over beschikt, worden volgende bijlagen toegevoegd bij de aanvraag: 

 Afschrift van het 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) 

 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening en datum 
 
 
 
 
 
 
……………………………  
 


