OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VEURNE

centrale administratie
& 058 332300
sociale dienst OCMW-Veurne
& 058 332313
woonzorgcentrum “Ter Linden”
& 058 332315
dienstencentrum “Zonnebloem”
& 058 315778
organisatie voor bijzonder jeugdzorg “Zonnewende”
& 058 332030

VERKAVELING BURGWEG VEURNE
INSCHRIJVINGSFORMULIER AANKOOP PERCEEL BOUWGROND
•
•
•
•
•
•
•

Voornaam:
Naam:
Geboorteplaats en –datum:
Adres (straat, huisnummer):
Postcode en gemeente:
Telnr.
E-mail:

•

Dient deze aanvraag (gelieve aan te kruisen wat past):
afzonderlijk in
in samen met:
 Voornaam:
 Naam:
 Geboorteplaats en –datum:
 Beiden verklaren (gelieve aan te kruisen wat past):
te zijn gehuwd op:
samenwonend te zijn sinds:
samenwonend noch gehuwd te zijn
In het laatste geval: adres van de tweede indiener van de aanvraag:
• Straat en huisnummer:
• Postcode en gemeente:

•

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren (gelieve aan te kruisen wat past):
het Nederlands te spreken en te begrijpen
bereid te zijn, een cursus Nederlands te volgen

•

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren:

gezamenlijk of afzonderlijk geen woning of bouwrijpe grond in volle eigendom te hebben (in
binnen- of buitenland) en ten bewijze hiervan een attest van het Registratiekantoor te hebben
gehecht aan dit aanvraagformulier.
Indien één van de inschrijvers wel een woning of bouwrijpe grond in volle eigendom hebben,
verklaren de inschrijver(s), door ondertekening van dit inschrijvingsformulier, op eer dat zij de
verbintenis aangaan om in de aankoopakte van het perceel te bepalen het onroerend goed te
vervreemden binnen de vijf jaar na het verlijden van de akte.

•

Gelieve in voorkomend geval een bewijs van invaliditeit of mindervaliditeit van min. 66% bij te
voegen.

•

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren hun keuze te maken voor het bouwperceel nummer:

NR.
en in afnemende rang, voor de bouwpercelen: nr. ………..en nr. ……….
…/…

…/…

Verklaring betreffende de toewijzingscriteria van de bouwpercelen:
1. Bewonings-/tewerkstellingsduur in Veurne. (gelieve één van onderstaande mogelijkheden aan te
kruisen)
Altijd in Veurne gedomicilieerd geweest zijn
Minimum tien jaar in Veurne gedomicilieerd geweest zijn of in een te Veurne gevestigd bedrijf
werken
Minimum vijf jaar in Veurne gedomicilieerd geweest zijn of in een te Veurne gevestigd bedrijf
werken
Laatste twee jaar in Veurne gedomicilieerd geweest zijn of de laatste twee jaar in een Veurne
gevestigd bedrijf werken
2. Aantal personen ten laste van de kandidaat-koper of van het gezin dat de kandidaat-koper vormt
Aantal kinderen ten laste : …..
Naam van de kinderen ten laste:
…
…
…
…
Aantal erkend gehandicapte gezinsleden van minstens 66 % ten laste : ….
Naam van de erkend gehandicapte gezinsleden ten laste:
…
…
3. De leeftijd van de kandidaat-koper of van de jongste kandidaat-koper (gelieve aan te kruisen wat
past) :
Jonger dan 35 jaar
Vanaf 35 jaar tot 40 jaar
Vanaf 40 jaar tot 45 jaar

(Eigenhandig geschreven)
“Voor waar en echt verklaard”

Datum :
Handtekening :

Naam inschrijver 1

Naam inschrijver 2

Opgelet!

Richt uw aanvraag schriftelijk tot:
O.C.M.W.-VEURNE
t.a.v. Onthaal
Kaaiplaats 2
8630 Veurne

Voor bijkomende informatie en eventuele vragen: info@ocmw-veurne.be, tel. 058/33.23.00

