STE/VOPOO/28-02-2019

Verzoek tot opstart van de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Dienst stedenbouw
Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM
T 056 62 12 89
F 056 62 12 84
stedenbouw@waregem.be
www.waregem.be

Openingstijden
Maandag: van 8.30u. tot 12.00u. In de namiddag op afspraak (tot 17.00u.)
Dinsdag: van 8.30u. tot 12.00u. In de namiddag op afspraak tot (18.30u.)
Woensdag: van 8.30u. tot 12.00u. In de namiddag op afspraak (tot 17.00u.)
Donderdag: van 8.30u. tot 12.00u.
Vrijdag: van 8.30u. tot 12.30u.
Zaterdag: de stadswinkel is open van 9.00u. tot 12.00u.

Administratieve gegeven
Datum

dag

Adres van de woning

maand

jaar

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Naam en contactgegevens van de verzoeker
Dit is de persoon of organisatie die de klacht over de woningkwaliteit indient

Naam

___________________________________________________________________

Adres

Straat __________________________________________ Huisnummer
Gemeente __________________________________________ Postcode

GSM-nummer contactpersoon
e-mail contactpersoon

5

/
___________________________________________________________________
Naam en contactgegevens van de bewoner(s)

Indien de bewoner de verzoeker is, kan naar die rubriek verwezen worden

Naam

___________________________________________________________________

Adres

Straat __________________________________________ Huisnummer
Gemeente __________________________________________ Postcode

GSM-nummer contactpersoon
e-mail contactpersoon

5

/
___________________________________________________________________

Naam en contactgegevens van de eigenaar(s)/verhuurder(s)
Soms is de verhuurder een andere (rechts)persoon dan de eigenaar. Als er meerdere eigenaars zijn of indien
de verhuurder en eigenaar niet dezelfde persoon zijn, dan kan u best een oplijsting meesturen in een aparte bijlage.

Naam

___________________________________________________________________

Adres

Straat __________________________________________ Huisnummer
Gemeente __________________________________________ Postcode

GSM-nummer contactpersoon
e-mail contactpersoon

5

/
___________________________________________________________________

Omschrijving van gebreken en risico’s
Gemeenteplein 2
8790 Waregem
www.waregem.be
Alle briefwisseling wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

T 056 62 12 11
F 056 62 12 23
secretariaat@waregem.be

Bankrekening
BIC GKCCBEBB
IBAN BE04 0910 0025 2431

STE/VOPOO/28-02-2019

Categorie

Omschrijving van het gebrek of het risico

Stabiliteit (dak, buiten- en binnenmuren en
draagvloeren
Technische installaties (elektriciteit, gas- of
stookinstallatie, water)
Brandveiligheid
Vochtschade (dak, buiten- en binnenmuren,
kelder en draagvloeren)
Ramen en deuren
Trappen, overlopen en borstweringen
Sanitair/keuken
Licht (natuurlijke verlichting)
Luchtkwaliteit: verluchting en risico op COvergiftiging
Toegankelijkheid van de woning
Oppervlakte van de woning (de woning is te klein)
Bij kamers: gebreken in de gemeenschappelijke
functies (sanitair, keuken, toilet)
Andere opmerkingen of gebreken

Opmerkingen en aanvullingen

De klachten werden schriftelijk gesignaleerd aan de eigenaar/verhuurder?
Op datum

dag

maand

Ja/neen (schrappen wat niet past)

jaar

Ik (of de bewoner) ben (is) bereid toegang te verlenen tot de woning om het conformiteitsonderzoek uit te voeren. Als hierbij gebreken
worden vastgesteld, geef ik de eigenaar/verhuurder de mogelijkheid om de nodige werkzaamheden in de woning uit te voeren.

Ondertekening
Ik verklaar dat de ingevulde gegevens correct zijn.

Voornaam en naam bewoner

____________________________________________________________

Handtekening

____________________________________________________________

Gemeenteplein 2
8790 Waregem
www.waregem.be
Alle briefwisseling wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

T 056 62 12 11
F 056 62 12 23
secretariaat@waregem.be

Bankrekening
BIC GKCCBEBB
IBAN BE04 0910 0025 2431

