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Wijziging woonwensen met gegronde reden 

 

Ondergetekende : ……………………………………     Kandidatendossier : ………………………………………………. 

 

Let op: een wijziging van woonwensen wordt enkel aanvaard indien u de gegronde reden aan de 
achterzijde van dit formulier noteert.  
 
Duid in onderstaande tabellen aan voor welke woonwensen qua gemeente, type, aantal slaapkamers en 
aangepaste noden u zich kandidaat wenst te stellen.  
 
Woonwensen qua gemeente. Aanduiden met kruisje in de kolom voor de gemeente. 

 1790  Affligem   1840 Londerzeel  

 1730 Asse   1830 Machelen 

 1650 Beersel   1860 Meise  

 1547 Bever   1785  Merchtem 

 1700 Dilbeek   1745  Opwijk 

 1570  Galmaarden   3090 Overijse 

 1850 Grimbergen   1760 Roosdaal 

 1500  Halle   1640 Sint-Genesius-Rode 

 1540 Herne   1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 1560 Hoeilaart   1820 Steenokkerzeel 

 1910  Kampenhout   3080 Tervuren 

 1880 Kapelle-op-den-Bos   1800 Vilvoorde 

 3070 Kortenberg   1970 Wezembeek-Oppem 

 1950 Kraainem   1930 Zaventem 

 1770 Liedekerke   1980 Zemst 

 1630 Linkebeek     

      Alle gemeenten 

 
Woonwensen qua type (kruisje)                                     Woonwensen qua aantal slaapkamers (omcirkel) 

 Studio  Minimum aantal slaapkamers 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 Appartement  Maximum aantal slaapkamers 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 Eengezinswoning    

 Alle woningtypen    

 
In functie van de gezinssamenstelling van de aanvrager(s) zal het SVK bepalen voor welk aantal slaapkamers de aanvrager in 
aanmerking komt. Het is dus mogelijk dat sommige keuzes niet toegelaten worden.  

• 0 slaapkamers (studio) is enkel mogelijk voor een alleenstaande 

• 1 slaapkamer is enkel mogelijk voor een koppel of alleenstaande zonder kinderen 

• 2 slaapkamers is enkel mogelijk voor een koppel of alleenstaande met 1 of 2 kinderen 

• 3 slaapkamers is enkel mogelijk voor een koppel of alleenstaande met 2 tot 4 kinderen 

• 4 slaapkamers is enkel mogelijk voor een koppel of alleenstaande met 3 tot 6 kinderen 

• 5 slaapkamers is enkel mogelijk voor een koppel of alleenstaande met 4 tot 8 kinderen 
Hierbij moet u rekening houden met de regel dat kinderen van een verschillend geslacht vanaf 10 jaar een aparte slaapkamer 
moeten hebben. Meer toelichting hierover is te vinden in het "intern huurreglement”. 

 
Woonwensen qua aangepaste noden: 

 Woning zonder trappen *1* 

 Woning aangepast aan rolstoelgebruikers *1* 

 Andere aanpassing nader te omschrijven: ………………………………………… 

 Persoon met een handicap groter dan 66% of meer dan 9 punten OF ouder dan 65 jaar *2* 

 
*1* Indien u nood heeft aan een aangepaste woning omwille van een fysieke beperking kan u dat hierboven aankruisen. 
Hiermee wordt enkel rekening gehouden indien u een attest toevoegt, opgemaakt door een bevoegde medische dienst. Met 
vermelding van de aard van de beperking en de nodige aanpassing. 
 
*2* Indien u graag wordt uitgenodigd voor een pand dat voorbehouden wordt voor personen met een handicap groter dan 66% 
of meer dan 9 punten OF ouder dan 65 jaar dan kan u dat hierboven aankruisen. Uiteraard wordt met deze keuze enkel 
rekening gehouden indien u een stavingstuk toevoegt van een bevoegde instantie.  

 



 

 

 

Als gegronde reden voor de wijziging van mijn woonwensen wens ik de volgende opgeven: 
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Datum ……………………     Handtekening ……………………………………………… 

 


