
  
 

 

Aanvraagformulier conformiteitsattest 

Identificatiegegevens woning 

Adres: .................................................................................................................................................... 

De woning is een: 

☐ eengezinswoning 

☐ appartement 

☐ studio 

☐ kamer 

 

Identificatiegegevens aanvrager 

Naam en voornaam: .............................................................................................................................. 

Rijksregisternummer (indien natuurlijke persoon): ................................................................................ 

Ondernemingsnummer (indien rechtspersoon): .................................................................................... 

Adres: .................................................................................................................................................... 

Telefoonnummer: .................................................................................................................................. 

E-mail: ................................................................................................................................................... 

Is de woning momenteel bewoond? ...................................................................................................... 

 

Jij bent 

☐ volle eigenaar 

☐ gedeelde eigenaar (identificatie overige eigenaars dient in bijlage bijgevoegd te worden) 

☐ vruchtgebruiker/opstalhouder/erfpachter 

☐ andere: .............................................................................................................................................. 

 

Identificatiegegevens bewoner 

Naam: .................................................................................................................................................... 

Voornaam: ............................................................................................................................................. 

Telefoonnummer: .................................................................................................................................. 

Gebruikt als hoofdverblijfplaats: ............................................................................................................ 
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Bijlagen 

U bent niet verplicht deze bijlagen toe te voegen, maar indien u over onderstaande documenten 
beschikt, kan het aangeraden zijn deze in te dienen om het uitvoeren van het onderzoek te 
vereenvoudigen: 

☐ brandweerverslag 

☐ plattegrond van de te onderzoeken entiteit  

☐  EPC of bewijs voldoende dakisolatie 

 

Vergoeding 

De vergoeding dient ofwel cash betaald te worden via de financiële afdeling, Kas (rode zone MAC) 
of via overschrijving op BE95 0910 1753 0858. De vergoeding dient binnen de week na de 
aanvraag betaald te worden. 

 

Uitvoeren onderzoek ter plaatse 

Het gemeentebestuur maakt een afspraak met de bewoner om een onderzoek ter plaatse uit te 
voeren. Het kan aan te raden zijn de bewoner reeds voordien hiervan te verwittigen. 

 

Handtekening aanvrager 

Datum Handtekening 

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

 

Opmerking 

Op basis van art. 3.4 van de Vlaamse Codex Wonen hebben de gemeentelijke ambtenaren, bevoegd voor 
kwaliteitsbewaking, het recht om tussen 8 uur en 20 uur het gebouw en de kamers te bezoeken om de conformiteit ervan 
met de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen vast te stellen en de naleving van de bepalingen van Vlaamse 
Codex Wonen te controleren. De huurder en de verhuurder zijn verplicht alle nodige inlichtingen te verstrekken en 
medewerking te verlenen die redelijkerwijze noodzakelijk is om het conformiteitsonderzoek in de beste omstandigheden te 
laten verlopen. 

 

Wetgeving privacy 

De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De 
gegevens die verzameld worden, op basis van de Vlaamse Wooncode, de gemeentelijke verordening conformiteitsattest en 
belasting op het niet hebben van conformiteitsattest, dienen voor het beheer van je dossier. We maken je gegevens niet 
bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht. Op het adres 
DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. 
Lees de privacy policy op www.middelkerke.be voor meer informatie.  

 

Vragen? Contacteer me! 

Dienst huisvesting en wonen - Gemeentebestuur Middelkerke -  Spermaliestraat 1 -  8430 
Middelkerke - huisvesting@middelkerke.be -  059 31 30 16 

mailto:DPO@middelkerke.be
http://www.middelkerke.be/

