versie: 31/01/2020

Formulier CA
Ontvangstdatum ……… /..….. / 20
Woning

………………………………………….

Aanvraagformulier voor een conformiteitsattest
Aan wie bezorgt u dit formulier? U kunt deze aanvraag opsturen, mailen of persoonlijk afgeven
Opsturen ?
Wonen stadsregio Turnhout
Campus Blairon 200
2300 Turnhout

Mailen ?
Wonen stadsregio Turnhout
t.a.v.
woningkwaliteit@turnhout.be

Persoonlijk afgeven ?
Openingsuren en locaties, kan je
terugvinden op:
www.stadsregioturnhout.be/woonloket

Wat is de reden voor uw aanvraag? (kruis aan wat van toepassing is)
Vrijwillige aanvraag *

Op vraag OCMW omwille van huurwaarborg

Op vraag stad omwille van verplichting *

Op vraag SVK omwille van verhuring

Aanvraag tot opheffing van het besluit tot ongeschiktheid en / of onbewoonbaarheid *
* Voor de uitvoering van een conformiteistattest is een vergoeding verschuldigd, op basis van het
retributiereglement ‘afleveren van administratieve stukken’ goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 maart 2014.
De vergoeding voor de aflevering of de weigering bedraagt € 62,50 per woning. Voor kamers bedraagt de
vergoeding € 62,50 per pand, vanaf de zesde kamer verhoogd met € 12,50 per kamer en met een maximum van
€ 1250 per pand.
Gegevens van ALLE eigenaar (s) *
Eigenaar 1 : ……………… ........................................................................ ……………
Adres :
................................................................................................................
Rijksregisternummer .....................................................................................................
Ondernemingsnummer (enkel indien rechtspersoon) ...................................................
Telefoonnummer ..........................................................................................................
E-mailadres …………… ................................................................................................
Eigenaar 2 : ……………… ........................................................................ ……………
Adres :
................................................................................................................
Rijksregisternummer .....................................................................................................
Ondernemingsnummer (enkel indien rechtspersoon) ...................................................
Telefoonnummer ..........................................................................................................
E-mailadres …………… ................................................................................................
*Bij meer dan 2 eigenaars, vermeld de gegevens van de andere eigenaars van deze woning in bijlage.

DIENST WONEN STADSREGIO TURNHOUT - Campus Blairon 200, 2300 Turnhout
Tel. 014/44.33.29

Gegevens van de bewoner(s) , indien van toepassing *
Volledige naam .............................................................................................................
Telefoonnummer ..........................................................................................................
E-mailadres …………… ................................................................................................
* Indien er in het gebouw meerdere woningen waarvoor u een conformiteitsattest aanvraagt bewoond zijn,
vermeld de gegevens van de bewoners van deze woningen in bijlage.
Gegevens van het pand / gebouw vb. Zonnebloemstraat 1 – 2300 Turnhout
Adres :

................................................................................................................
................................................................................................................

Gegevens van de woning(en) (kruis aan wat van toepassing is)
Eéngezinswoning
Kelder aanwezig

Appartement
Zolder aanwezig

Kamerwoning*

Verdieping
HuisBusnummer nummer 0 1 2 3 4 … straatzijde

andere

Ligging
achterzijde

links

rechts

Aantal
Slaapkamers

* Een kamerwoning is een woning die gebruikt maakt van gemeenschappelijke functies. Dus minstens één van
de functies (keuken, badkamer en /of WC) is niet intern en wordt door de bewoners van verschillende woningen
gedeeld.
Keuringsattesten / plannen (kruis aan wat van toepassing is)
Keuringsattest van de elektrische installatie
Keuringsattest gas- of stookolie-installatie
Schets van de woning - gelieve deze toe te voegen

DIENST WONEN STADSREGIO TURNHOUT - Campus Blairon 200, 2300 Turnhout
Tel. 014/44.33.29

Privacyverklaring
U gaat akkoord dat Stadsregio Turnhout bovenstaande gegevens gebruikt voor de aanvraag van een
conformiteitsattest. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Ondertekening

Handtekening

gedaan te ……………………………………… (gemeente) op ………/ …………/ 20…………(datum)

DIENST WONEN STADSREGIO TURNHOUT - Campus Blairon 200, 2300 Turnhout
Tel. 014/44.33.29

