RSVK Waregem vzw
Schakelstraat 41, 8790 Waregem
056/62 98 94
akko@rsvk.be

Inschrijvingen zonder afspraak op dinsdagvoormiddag van 09.00u tot 11.00u.
Inschrijvingen op afspraak op dinsdagnamiddag en vrijdagvoormiddag.

OVERZICHT INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Onderstaande documenten zijn noodzakelijk voor elke meerderjarige persoon die ingeschreven
wordt als kandidaat-huurder bij het RSVK Waregem vzw.
Deze documenten breng je zelf mee als je langskomt.

□

Kopie identiteitskaart (+ pincode paspoort) / vreemdelingenkaart / bijlage 15

Over je inkomsten:

□

Bewijs netto inkomen van de laatste 3 maanden
(loonfiches/pensioenfiches/leefloon/werkloosheidsuitkering/ziekte-uitkering/ontvangen alimentatie)

Over de reden dat je op zoek bent naar een (sociale) woning:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Attest dakloosheid/nachtopvang
Attest verblijf in instelling of gevangenis met vermelding gekende einddatum
Verblijfsattest opvangtehuis/noodwoning/crisiswoning/transitwoning of hotel
Vonnis gerechtelijke uithuiszetting en betekening
Ontvangen opzegbrief
Verklaring campingwonen
Advies of besluit onbewoonbaarverklaring/ongeschiktverklaring of overbewoonverklaring
Ernstige problemen aan de woning door erkende dienst (Gemeente, Wonen-Vlaanderen, Woonwijs)
Attest woning onaangepast aan de fysieke gesteldheid
Attest erkende jeugdinstelling in het kader van Begeleid Zelfstandig Wonen
Verkoopsakte eigen woning
Huidig huurcontract
Rekeninguittreksel met bedrag betaalde huurgelden/ ontvangen huursubsidie
Plaatsbeschrijving huidige woning

Onderstaande documenten breng je mee indien ze van toepassing zijn op je situatie.
Over je gezinssituatie:

□
□

Attest co-ouderschap/bezoekrecht (indien van toepassing)
Bewijs huwelijk onherstelbaar ontwricht/ inleiding echtscheiding/ vonnis echtscheiding (indien van
toepassing)

□

Attest invaliditeit

Over je financiële situatie:

□
□

Aanzuiveringsplan collectieve schuldenregeling + bewijs betaalde schulden/alimentatie
Attest budgetbeheer met overzicht afbetaalde schulden

Over je eigendom:

□
□
□
□
□

Recent attest campingverblijf
Attest onteigening woning
Onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring eigen woning
Recent attest onaangepaste woning aan fysieke gesteldheid
Verlies beheer woning ten gevolge van faillietverklaring

Als je nieuwkomer of anderstalig bent:

□

Attest behaalde niveau Nederlandse les

Onderstaande documenten kan het RSVK elektronisch opvragen via het Rijksregister.
Dit moet je niet zelf meebrengen.

□
□

Aanslagbiljet inkomen 2014, aanslagjaar 2015 of een getuigschrift geen gekende inkomsten.
Attest gezinssamenstelling

