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FICHE SOCIAAL VERHUURKANTOOR 
REGIO ROESELARE VZW

1. Woonnood en voorkeuren

Waarom is jouw situatie dringend (woonnood):
Vul deze vraag samen in met de ondersteunende dienst (indien van toepassing). 

       

       

       

       

       

       

       

       

Aan de hand van uw uitleg en de documenten die u hiervoor bezorgt, kan het SVK vzw uw woonnood bepalen.  
Dit gebeurt op basis van punten.

Tegemoetkoming in de huurprijs:

 � Ik ontvang een huursubsidie (omdat ik aan de voorwaarden voldoe & in het verleden verhuisde van een slechte/te 
kleine/onaangepaste woning naar een goede/voldoende grote/aangepaste woning).

 � Ik ontvang een huurpremie (omdat ik aan de voorwaarden voldoe & al minstens 4 jaar ben ingeschreven bij  
De Mandel cv).

 � Ik heb in het verleden een huursubsidie/huurpremie ontvangen.

Type woning:

Huis:  � ja � nee

Studio met slaaphoek: � ja � nee

Appartement: � ja � nee

Wensen waarmee het SVK vzw moet rekening houden:     

       

       

       

       

       

Voorkeur van woonplaats:

Ardooie: � ja � nee

Hooglede: � ja � nee

Lichtervelde: � ja � nee

Roeselare: � ja � nee

Moorslede: � ja � nee

Staden:  � ja � nee



Fiche Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare vzw - versie juni 2015 2

2. Belangrijke info

Het maximum bedrag dat ik aan maandelijkse huur + huurlasten wil betalen is :€   

� € 400   � € 425   � € 450   � € 475   � € 500   � € 525   � € 550

Huidige huurprijs: €   

Ik kan trappen op- en afgaan:    � ja � nee

Ik kan/wil een tuin onderhouden:   � ja � nee

Ik heb huisdieren:   � ja � nee

     Welke?    

Nabijheid openbaar vervoer is belangrijk: � ja � nee

Gewenste aantal slaapkamers(*):   

(*) - Kinderen jonger dan 10 jaar mogen samen in 1 slaapkamer (min. 6,5 m²).

 - Kinderen van hetzelfde geslacht, vanaf de leeftijd van 10 jaar, mogen samen in 1 slaapkamer  
   (2 kinderen: min. 10m², 3 kinderen: min. 15 m²). 

 - U mag 1 kamer op overschot vragen.

3. Akkoord

Datum:    

Handtekening van de aanvrager:  Handtekening van partner:

Handtekening van alle meerderjarige personen op de aanvraag:


