
 
 

Aanvraag voor het verhuizen naar een andere sociale woning – INTERNE VERHUIS 

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon/GSM: …………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum en plaats: ……………………………………………………………………………. 

Partner 

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

Geboortedatum en plaats: …………………………………………………………………………….. 

Kinderen of andere inwonende personen die deel uitmaken van het gezin 

Naam en voornaam Geboortedatum + plaats Geslacht Ten laste 

    

    

    

    

    

    

 

Reden aanvraag tot verhuis: DUIDELIJK VERMELDEN 

  

 

Voorwaarden:  
Deze aanvraag wordt slechts door de maatschappij ingeschreven nadat dit formulier volledig ingevuld en ondertekend wordt 

terugbezorgd. De ondergetekenden verklaren op eer dat de verstrekte gegevens juist zijn, zo niet wordt de kandidatuur niet 

weerhouden  

Medische redenen: voeg een medisch attest toe – u krijgt geen voorrang toegekend. Onze maatschappij zal de aanvraag nakijken 

en al dan niet overgaan tot toewijzing. 

Opgelet  Huurders die een aanvraag doen om te verhuizen binnen de maatschappij, zonder grondige reden, betalen 50 euro 

inschrijvingsgeld en een administratieve kost van 150 euro bij toewijzing. 

U krijgt 2 aanbiedingen, bij de tweede weigering zal uw aanvraag geschrapt worden. U kan dan opnieuw een aanvraag doen maar 

u krijgt niet opnieuw de prioriteit toegekend.  

Handtekening + datum aanvrager  handtekening + datum partner  

 



 
 
Welke huurprijs kan u maximaal betalen? (de huurlasten of andere kosten zijn niet meegerekend).  

□ minder dan € 250 per maand □ € 250 à € 450 per maand □ € 450 à € 650 per maand 

 

Woonplaats en aantal slaapkamers 

Vul de tabel in. Zet een kruisje in de tabel (meerdere kruisjes zijn mogelijk). In elk vakje staat voor 

hoeveel personen het appartement of de woning geschikt is. Zet duidelijk een kruisje in het juiste 

vakje. 

Zwart = geen appartement of huis beschikbaar met dat aantal slaapkamers. 

GEMEENTE Adm. 
Goed 

Wonen 
Rupel 

APP/HUIS LIFT STUDIO 1 SLPK 2 SLPK 3 SLPK 4 SLPK 

BOOM         

Elzen- Berken- 
Lindenstraat 

Kpx 11 H N    E3/5  

Kruiskenslei/ 
Noeverselaan 

Kpx 13 H N    E3/5  

Kunstlaan 
Kpx 14 A N  A1/2 A2/4   

Vlierlaan 
Kpx 15 A J  A1/2 A2/4 A3/5  

Uitbreidingsstraat 
29-32 (renovatie) 

Kpx 16 A J  A1/2 A2/4 A3/5  

Kruiskenslei 
86/88 

Kpx 20 A J  A1/2 A2/3 A3/5  

Antwerpsestraat 
Kpx 21 A J A0/1 A1/2 A2/3   

Kruiskenslei 
70/84 

Kpx 22 A N  A1/2  A3/5  

Kruiskenslei 
Kpx 25 H N    E3/5  

Vlierlaan 
KPX 26 H N    E3/5  

Advokaatstraat 
Kpx 27 A N   A2/4 A3/5  

Vrijheidshoek 
Kpx 29 H N    E3/5  

Hoek 
Kpx 31 H N    E3/5  

Vrijheidstraat 
Kpx 33 A J A0/1 A1/2 A2/3 A3/5  

Noeveren 
Kpx 35/36 A N  A1/2 A2/4   

Elzenstraat 
aangepast aan 
rolstoel/ 
mindermobielen 

Kpx 39 A J  A1/2 A2/3   



 
 

TERHAGEN    STUDIO 1 SLPK 2 SLPK 3 SLPK 4 SLPK 

Uitbreidingstraat/ 
Populierenlaan 
(in renovatie) 

Kpx 10 A J 
 

A1/2 A2/4 A3/5  

Uitbreiding- 
Overwinning-  
1-Meistr 

Kpx 12 H N   E2/4 E3/5         E4/6 

Populierenlaan/ 
Uitbreidingstraat 

Kpx 28 H N    E3/5  

Nieuwstraat 60 
Kpx 45 A N  A1/2 A2/3 A3/4  

Oude Baan 2 
Kpx 46 A N  A1/2 A2/3 A3/4  

REET    STUDIO 1 SLPK 2 SLPK 3 SLPK 4 SLPK 

Hoogvelden 
 

Kpx 38 A N  A1/2 A2/3 A3/5  

RUMST  
   STUDIO 1 SLPK 2 SLPK 3 SLPK 4 SLPK 

Kerkstraat 106-
108 “Den 
Nieuwen Baa” 

Kpx 40 A N  A1/2 A2/3   

Kerkstraat 2-4 
“Onder Den 
Toren” (GLV 65+) 

Kpx 59 A N  A1/2    

 

Wij schrijven u in voor een appartement of huis dat overeenstemt met uw gezinssamenstelling. U heeft het recht om u ook voor 

meerdere slaapkamers in te schrijven dan dewelke u gezin nodig heeft, weet dan wel dat we dit niet toewijzen zolang u hier geen 

recht op heeft en / of zolang er aanvragen zijn die wel recht hebben op dat bepaald aantal slaapkamers. Opgelet u kan zich niet 

enkel inschrijven voor eengezinswoningen. Dit maakt uw keuze te beperkt. Indien u enkel eengezinswoningen (h) 

aanduidt dan zullen we u automatisch ook inschrijven voor de appartementen die voldoen aan ligging en 

gezinssamenstelling.  

De rationele bezetting (aantal slaapkamers nodig voor uw gezin).  

Goed Wonen.Rupelstreek heeft de rationele bezetting van haar woningen als volgt vastgelegd:  

 studio’s (A01) zijn geschikt voor 1 persoon,  

 appartementen met 1 slaapkamer (A12) zijn geschikt voor maximum 2 personen (geen kinderen),   

 appartementen met 2 slaapkamers (A23) zijn geschikt voor gezinnen met 1 kind, 

 appartementen met 2 slaapkamers (A24) zijn geschikt voor gezinnen met minimum 1 en maximum 2 kinderen,  

 appartementen met 1 slaapkamer die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers (AR12) zijn geschikt voor maximum 2 
personen (geen kinderen) waarvan 1 een permanent rolstoelgebruiker is of een handicap of beperking heeft van meer 
dan 50%, 

 eengezinswoningen met 2 slaapkamers (E24) zijn geschikt voor gezinnen met minimum 1 en maximum 2 kinderen,  

 appartementen met 2 slaapkamers die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers (AR23) zijn geschikt voor maximum 3 
personen (maximum 1 kind) waarvan 1 een permanent rolstoelgebruiker is of een handicap of beperking heeft van 
meer dan 50%, 

 appartementen met 3 slaapkamers (A34) zijn geschikt voor gezinnen met 2 kinderen, 

 appartementen met 3 slaapkamers (A35) zijn geschikt voor gezinnen met minimum 2 en maximum 3 kinderen, 

 eengezinswoningen met 3 slaapkamers (E35) zijn geschikt voor gezinnen met minimum 2 en maximum 3 kinderen. 

 eengezinswoningen met 4 slaapkamers (E46) zijn geschikt voor gezinnen met minimum 3 en maximum 4 kinderen. 

Let op ! 

 Kies genoeg woonplaatsen, anders moet u langer wachten. Een te beperkte keuze kan ook geweigerd 

worden. U kan niet enkel inschrijven voor eengezinswoningen wanneer uw gezin 3 kinderen telt. 

  


