Contact: Annelies Hommez -  0473 23 33 77  annelies.hommez@zonnebeke.be

AANVRAAG CONFORMITEITSATTEST

Gelieve dit formulier te bezorgen aan de Woondienst, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke of door te
mailen naar annelies.hommez@zonnebeke.be
Identificatiegegevens eigenaar(s)
Naam + voornaam: ...................................................................................................................
Adres: ............................................................ Postcode + gemeente: ........................................
Rijksregisternummer:.................................................................................................................
BTW-nummer: ..........................................................................................................................
Tel:................................................................ Gsm: ................................................................
Op welke momenten bent u telefonisch bereikbaar? ......................................................................
E-mail adres: ............................................................................................................................
Indien meerdere eigenaars, gelieve hier alle eigenaars, hun adres en eigendomsrecht (vb. volle
eigendom 50%, vruchtgebruik 100%) te noteren

Contactgegevens verhuurder (indien de verhuurder een andere (rechts)persoon is dan de eigenaar):

Identificatiegegevens huurwoning
Adres: .....................................................................................................................................
(Deel)gemeente: ......................................................................................................................
Kadastrale gegevens: .................................................................................................................
Type woning:

□ Eengezinswoning
□ Kamer

□ Appartement
□ Huisvesting seizoenarbeiders

Indien appartement of kamer:
□

Ik ben eigenaar van het volledige gebouw

□

Ik ben eigenaar van volgende appartementen / kamers in het gebouw: ........................
...........................................................................................................................

Indien momenteel verhuurd: gelieve de contactgegevens van de huurder(s) te noteren:
Startdatum verhuring: .............................. Aantal bewoners:.................................................
Naam + voornaam huurder(s): .............................................................................................
Tel: ......................................................... Gsm: .................................................................
E-mail adres:......................................................................................................................
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Duid aan welke documenten u ter beschikking hebt. Gelieve in bijlage een kopie toe te voegen.
□

Schematische voorstelling van de diverse lokalen in de woning (eventueel per bouwlaag)

□

Recent keuringsattest van de elektrische installatie

□

Recent keuringsattest van de gas- of stookolie installatie

□

Recent reinigingsattest schoorsteen

□

Andere: ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................

De vergoeding voor de afgifte van een conformiteitsattest bedraagt 62,50 euro. Indien er reeds een
‘weigering conformiteitsattest’ werd afgeleverd voor dit adres, bedraagt de vergoeding 30 euro.
Gelieve over te schrijven op het rekeningnummer BE87 0910 0025 8794 GKCCBEBB met als
vermelding ‘conformiteitsattest + adres woning + naam’ en het betalingsbewijs in bijlage toe te
voegen.
Voor woningen die verhuurd worden door het Sociaal Verhuurkantoor en huisvesting van
seizoenarbeiders is de afgifte van conformiteitsattesten gratis.

Noteer hier uw vragen of opmerkingen:

Als de woning conform wordt bevonden in overeenstemming met de veiligheids- en kwaliteitsnormen,
wordt het conformiteitsattest binnen de 60 dagen na aanvraag afgeleverd door de burgemeester.

Datum:

Naam + handtekening:
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