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AANVRAAG TOT INSCHRIJVING IN HET REGISTER VOOR DE BOUW/RENOVATIE-VERKOOPVERRICHTINGEN VAN HET
WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Bezorg dit document ingevuld terug aan het Woningfonds, Zomerstraat 73 te 1050 Elsene, of via mail:
infoverkoop@wffl.be

ALGEMENE INFORMATIE
AANVRAGER 1

AANVRAGER 2

Naam:

Naam:

Voornaam:

Voornaam:

Geboortedatum:
Geslacht:

/

Man

/

Geboortedatum:

Vrouw

Geslacht:

Burgerlijke staat:

/

Man

/

Vrouw

Burgerlijke staat:

Rijksregisternummer:

-

Telefoonnummer:

Rijksregisternummer:

/

-

Telefoonnummer:

E-mailadres:

/

E-mailadres:
@

@

Adres:

Nummer:

Postcode:

Bus:

Gemeente:

INFORMATIE OVER HET INKOMEN:
Belastbaar inkomen voor 2016: €

Belastbaar inkomen voor 2016: €

(zie aanslagbiljet (aanslagjaar 2017) onder de rubriek gezamenlijk belastbaar
inkomen)

(zie aanslagbiljet (aanslagjaar 2017) onder de rubriek gezamenlijk belastbaar
inkomen)

GEZINSSAMENSTELLING
Bijkomende personen die deel uitmaken van het gezin (uw kinderen, uw ouders, andere):

BENT U EIGENAAR VAN EEN ONROEREND GOED?
In België:

ja

neen

In het buitenland:

ja

neen

Zo ja, verduidelijk de aard van het goed:

Zie verso
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KENMERKEN VAN DE WONING
Hoeveel slaapkamers wenst u?
Heeft u of iemand uit uw gezin een handicap die een woning vereist aangepast aan personen met een beperkte
mobiliteit
?
ja
neen
Bent U geïntereseerd in de aankoop van een parkeerplaats ?

ja

neen

Over hoeveel voertuigen beshikt uw gezin ?

COMMUNICATIEMIDDELEN
Ik wens de aankoopvoorstellen van het Woningfonds via mail te ontvangen
Of
Ik wens de aankoopvoorstellen van het Woningfonds via de post te ontvangen

HET ONDERZOEK
Hoe hebt u dit formulier Verkregen ?
Per Email

Via de website van het Fonds

Ann het onthaal van het Fonds

Via het jaarlijks onderzoek
(huurder van het Fonds)

Na een informatiesessie m.b.t. de
hypothecaire leningen

Via een instelling / vereniging

ImmoWeb

ImmoVlan

Andere :

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA, hierna 'het Fonds' genoemd, is een openbare vastgoedbeheerder bevoegd inzake huisvesting die bijdraagt tot de verwezenlijking
van artikel 23 van de Grondwet en artikel 3 van de ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode. Zijn opdrachten
van openbaar nut worden omschreven in artikel 112 van deze code. In die context verzamelt en verwerkt het Fonds persoonsgegevens in overeenstemming met en binnen de beperkingen van de
geldende wetgeving ter zake, met name de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en het wetboek van economisch recht.
De verwerking van persoonsgegevens die het Fonds beperkend inzamelt, zijn in het bijzonder bestemd voor restrictief opgesomde doeleinden: (i) de uitvoering door het Fonds van zijn voormelde
opdrachten van openbaar nut (onderzoek en, in voorkomend geval, toekenning van steun aan woonprojecten volgens de voorwaarden die zijn bepaald door de Regeri ng van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest; wetenschappelijke, historische en statistische analyses; de opsporing van fraude; de verbetering en promotie van de verschillende formules voor de ondersteuning van
woonprojecten die het Fonds aanbiedt, experimenten en denkoefeningen op deze vlakken bevorderen en aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuwe beleidsinitiatieven
voorstellen met betrekking tot de steun voor woonprojecten), (ii) het respecteren van de wettelijke verplichtingen die aan het Fonds worden opgelegd bij de uitvoering van zijn opdrachten; (iii)
het precontractuele en contractuele beheer. Bijgevolg beperkt het Fonds de verwerking tot de handelingen die voortvloeien uit de voormelde doeleinden en bewaart het de persoonsgegevens
niet langer dan de termijn die voor elk daarvan is voorzien in de geldende wetgeving.
De voormelde verwerking is noodzakelijk en het Fonds kan de beoogde steun voor woonprojecten niet toekennen als de betrokkene zich ertegen verzet.
Het Fonds doet niet aan enige vorm van profilering. Het Fonds verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Het Fonds verkoopt geen persoonsgegevens en communiceert sommige
daarvan enkel aan derden in het kader van verplichtingen die het heeft in het kader van zijn opdrachten.
Alle betrokkenen beschikken over de volgende rechten m.b.t. de persoonsgegevens die het fonds over hen verwerkt: het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op wissing, het recht
op overdraagbaarheid, het recht op beperking van de verwerking en het recht op bezwaar tegen een of meer verwerkingen, die ze gratis kunnen uitoefenen door het Fonds aangetekend een
schriftelijk en ondertekend verzoek te sturen, vergezeld van een dubbelzijdige fotokopie van de identiteitskaart.
Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door het Fonds is verkrijgbaar bij het Fonds, in het bijzonder door kennis te nemen van zijn privacycharter via de website
http://www.woningfonds.be of door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Fonds via de post of door te e-mailen naar dpo@wffl.be. Voor algemene
informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de geldende reglementeringen ter zake kan iedereen zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35,
1000 Brussel (tel.: +32(2) 274 48 00 / fax: +32(www.privacycommission.be).
Alle betrokkenen kunnen een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door het Fonds. Deze klacht moet middels een ondertekende en aangetekende brief aan het Fonds worden
gericht, vergezeld van een dubbelzijdige fotokopie van de identiteitskaart van de betrokkene. De klacht kan ook worden gericht aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Indien de betrokkene aan het fonds gegevens van derden overmaakt, bevestigt deze daarvoor over alle nodige toestemming te beschikken.

Opgemaakt op

/

/

, te

Handtekening(en):
Vervolg op de volgende pagina
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PROJECTEN 2018 - 2019
Site(s) aanduiden die u interesseren

1. VAN VOLXEM (Vorst)







Nabij : Dudenpark – Vorst Nationaal
Woningtype : Renovatie & nieuwbouw
Aantal woningen : 12 appartementen
Parking : Geen
Détails : Appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers
Bijzonderheden : Voormalige huis van muziekleraar en –school date en nieuwe
bestemming krijgt

Architect(en) & Ingénieur(s) : Atelier d’architecture A4 s.p.r.l.

2. DELTA (Vorst)







Nabij : Dudenpark – Vorst Nationaal
Woningtype : Nieuwbouw passiefwoningen
Aantal woningen: 62 appartementen
Te koop : 4 appartementen
Parking : Beperkt aantal
Détails : 3 appartementen met 1 slaapkamer en 1 appartement
met 2 slaapkamers

Architect(en) & Ingénieur(s) : Atelier 55 – Bureau d’études Setesco s.a. – Crea-Tec s.p.r.l.

3. Moestuin (Haren)








Nabij : Station van Haren – Haachtsesteenweg
Woningtype : Nieuwbouw passiefwoningen
Aantal woningen: 76 appartementen
Te koop : 40 appartementen
Parking : Bij iedere woning verkocht
Détails : Studio’s, appartementen met 1, 2, 3 et 4 slaapkamers
Bijzonderheid : 2 appartementen
met 2 slaapkamers

Architect(en) & Ingénieur(s) : LD2 Architecture s.p.r.l. – Bureau Van Ransbeeck b.v.b.a. – Bureau d ’études DTS & Co s.a.

4. VANDENBOGAERDE-OPZICHTER (Sint-Jans Molenbeek)







Nabij : Thurn en taxis – Basiliek van Koekelberg
Woningtype: Nieuwbouw passiefwoningen en renovatie
Aantal woningen : 62 appartementen + 1 ruimte voor de
uitoefening van een vrij beroep
Parking : Beperkt aantal
Détails : Appartementen met 1, 2, 3 en 4 slaapkamers
Bijzonderheid : Voormalige suikerfabriek

Architect(en) & Ingénieur(s) : Atelier d’architectes-urbanistes associés A3 s.a. – Ellyps s.a.

5. DORMONT (Sint-Agatha-Berchem)








Nabij : Wilderbos – Scheutbospark
Woningtype : Nieuwbouw passiefwoningen
Aantal woningen : 61 appartementen
Te koop : 24 appartementen
Parking : Bij iedere woning verkocht
Détails : Studio’s, appartementen met 1, 2, 3 en 4 slaapkamers
Bijzonderheid: 1 appartement
met 2 slaapkamers

Architect(en) & Ingénieur(s) : Roose & Partners Architects s.p.r.l. Guillissens & Roba Architectes s.c.p.r.l. – M & R Engineering s.a.

Zie verso
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Site(s) aanduiden die u interesseren

6. OTTERVANGER (Watermaal-Bosvoorde)







Nabij : Aartshertogensquare – 3 Linden
Woningtype : Nieuwbouw passiefwoninger
Aantal woningen : 11 appartementen
Parking : Beperkt aantal
Détails : Studio’s, appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers
Bijzonderheid: Het terrein blijft eigendom van de gemeente. Tijdens
deze erfpachtovereenkomst mag het goed slechts bewoond worden
tot het jaar 2083. 1 appartement
met 1 slaapkamer

Architect(en) & Ingénieur(s) : Bureau d’engineering et d’architecture industrielle s.a. – Soliprom s.a. – Flow Transfer International s.a.

7. PLEJADEN (Sint-Lambrechts-Woluwe)









Nabij: Roodebeekpark – Cora
Woningtype: Renovatie lage energiewoning
Aantal woningen: 49 appartementen
Te koop: 15 appartementen
Parking: Beperkt aantal
Details: Appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers
Bijzonderheid: 1 appartement
met 2 slaapkamers







Nabij: Westland – Peterbospark
Woningtype: Nieuwbouw passiefwoningen
Aantal woningen: 47 appartementen
Te koop: 19 appartementen
Parking: Beperkt aantal
Details: Studio’s, appartementen met 1, 2, 3 en 4 slaapkamers
Bijzonderheid: 1 studio en 1 appartement met 4 slaapkamers
aanpasbaar voor

Architecte(s) & Ingénieur(s) : Cereau Architects Partners – Setesco s.a. – Oze

8. GROENINCKX DE MAY (Anderlecht)




Architect(en) & Ingénieur(s) : Archiwind société d’architectes s.p.r.l. – Ellyps s.a.

9. DESTOUVELLES (Schaarbeek)








Nabij : Koninginnelaan - Vergotedok
Woningtype: Nieuwbouw passiefwoningen
Aantal woningen: 72 appartementen
Te koop: 19 appartementen
Parking : Bij iedere woning verkocht
Details: Appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers
Bijzonderheid : 1 appartement
met 1 slaapkamer








Nabij : Bockstael – Kerkhof van Jette
Woningtype : Nieuwbouw passiefwoningen
Aantal woningen : 199 appartementen
Parking : Beperkt aantal
Détails : Appartementen met 1, 2, 3 en 4 slaapkamers
Bijzonderheid : Alliantie wonen

Architect(en) & Ingénieur(s) : R²D² Architecture - CFE

10. STEYLS (Laeken)

Architect(en) & Ingénieur(s) : A.D.E. – Marc Stryckman & Partners – Demeco n.v. – Ldecelle s.p.r.l.

Vervolg op de volgende pagina
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Site(s) aanduiden die u interesseren

11. B-HOUSE (Evere)







Nabij : RTBF – VRT
Woningtype : Nieuwbouw – lage energie
Aantal woningen : 30 appartementen
Parking : Geen
Détails : Studio’s, appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers
Bijzonderheid: Alliantie wonen

Architect(en) & Ingénieur(s) : Axent Architects – Van Ransbeeck b.v.b.a.

12. NAUTILUS (Anderlecht)







Nabij : Kanal Brussel Charleroi – Industrielaan
Woningtype : Nieuwbouw – lage energie
Aantal woningen : 10 appartementen
Parking : Beperkt aantal
Détails : Appartementen met 2 slaapkamers
Bijzonderheid : Allaintie wonen

Architect(en) & Ingénieur(s) : Axent Architects – Stabilite SGI Ingenieurs s.a.

13. FAINES (Neder-Over-Heembeek)








Nabij : Meudonpark
Woningtype : Nieuwbouw passiefwoningen
Aantal woningen : 99 appartementen
Te koop : 36 appartementen
Parking : Bij iedere woning verkocht
Détails : Studio’s, appartementen met 1, 2, 3 en 4 slaapkamers
Bijzonderheid : 2 appartementen
met 1 slaapkamer

Architect(en) & Ingénieur(s) : AM LD2-TPF Engineering – Jacques Delens s.a.

Ik ben niet geïnteresseerd in de voorgestelde projecten.

Laatste pagina
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