WELKE DOCUMENTEN ZIJN NODIG?






Het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier door referentiehuurder en
eventuele partner
Dit kunt u invullen in het SVK of met een begeleidende dienst. Dit document is terug te
vinden op de website www.svkzovl.be.
Informatie over de identiteit van de referentiehuurder en partner
Hiervoor hebben we een kopie nodig van de voor-en achterzijde van de identiteitskaart van
de referentiehuurder en de partner.
Informatie over uw inkomsten, die van de referentiehuurder en partner
Om een duidelijk zicht te hebben over het inkomen hebben we een volledig overzicht nodig
van de laatste drie tot zes opeenvolgende maanden.
Dit kunnen volgende documenten zijn: loonfiches, attest ziekte uitkering,
werkloosheidsuitkering, pensioenfiche, FOD uitkering,..
Ben je in collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer of budgetbegeleiding, dan neemt u
hier ook een attest van mee. Daarnaast neem je ook een attest met de maandelijkse
schuldenlast mee.

WELKE AANVULLENDE DOCUMENTEN BEZORG JE ONS?






U heeft een zekere woonnood? Dan neem je één van onderstaande documenten mee:
o Attest van opvang, nachtopvang, noodwoning, crisiswoning, doorstroomwoning,..
o Attest opname in gevangenis, instelling op opvangtehuis
o Vonnis gerechtelijke uithuiszetting
o Brief van gerechtsdeurwaarden omtrent de uithuiszetting
o Opzegbrief door de eigenaar van de huidige huurovereenkomst
o Bewijs van de huurprijs (huurovereenkomst EN betalingsbewijs van de laatste drie
maanden)
o Verklaring van wijkagent, attest van verblijf op de camping
o Besluit tot onbewoonbaarheidsverklaring en/of ongeschiktheid
o Technisch verslag van de huidige huurwoning
U bent getrouwd/wettelijk/feitelijk samenwonend maar u wilt zich apart inschrijven?
o Een bewijs dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is (bewijs feitelijke scheiding,
verzoekschrift, attest notaris,…)
o Partnergeweld? Proces-verbaal, bewijs van slagen en verwondingen, bewijs van
huidige woonnood.
o Verklaring op eer van feitelijke partnerschap.
Is er co-ouderschap of bezoekrecht?
o Bewijs co-ouderschap of bezoekrecht + kopie identiteitskaart van de kinderen
o Verklaring op erewoord van regelmatig verblijf kinderen, ondertekend door beide
ouders.
o U moet alimentatie betalen? Bezorg ons hiervan het vonnis en de betalingsbewijzen
van de laatste drie maanden.



Heeft iemand van het gezin een handicap?
Attest FOD Sociale Zekerheid of mutualiteit dat een permanente handicap van minimum 66%
of 9 punten vaststelt.






U heeft een bewindvoerder?
Dan neem je het vonnis mee en de gegevens van uw bewindvoerder.
U valt binnen een uitzondering rond de eigendomsvoorwaarde?
Voeg hiervoor de nodige documenten toe die aantonen dat de eigendom onder een
uitzondering valt. Bij vragen hieromtrent neem je best contact op met het SVK.
U bent tussen de 17 en 21 jaar oud en woont begeleid zelfstandig?
Hiervoor is een attest nodig van de dienst die u begeleidt. In dit attest moet de begin - en
einddatum van de begeleiding vermeld staan.

AL DEZE DOCUMENTEN MAG JE:
-

Opsturen via mail naar: inschrijvingen@svkzovl.be
Opsturen via de post naar: Lindestraat 51, 9550 Herzele
Binnenbrengen in het kantoor tijdens onderstaande openingsuren:
Maandag – vrijdag van 8.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00

