VERKLARINGEN EREWOORD
GEEN WONING OF GEEN PERCEEL BESTEMD VOOR WONINGBOUW VOLLEDIG IN
VOLLE EIGENDOM OF VOLLEDIG IN VRUCHTGEBRUIK IN HET BUITENLAND
GEEN

ZAAKVOERDER,

BESTUURDER

OF

AANDEELHOUDER

VAN

EEN

VENNOOTSCHAP WAARIN EEN WONING OF EEN PERCEEL BESTEMD VOOR
WONINGBOUW IS INGEBRACHT
Ondergetekende(n), in de hoedanigheid van kandidaat-koper:
Naam, voornaam: ……………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………………………….
Adres (gemeente, straat, huisnummer): ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
En
Naam, voornaam: ……………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………………………….
Adres (gemeente, straat, huisnummer): ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
VERKLAART/VERKLAREN OP EREWOORD DAT:
I. GEEN WONING OF GEEN PERCEEL BESTEMD VOOR WONINGBOUW VOLLEDIG
IN VOLLE EIGENDOM OF VOLLEDIG IN VRUCHTGEBRUIK IN HET BUITENLAND 1

2

Hij/zij en de leden van het gezin:
(Schrappen wat niet past)
Geen rechten (volle eigendom, vruchtgebruik, blote eigendom, …) heeft/hebben
met betrekking tot onroerende goederen (woning, bouwgrond, …) gelegen in het
buitenland.
Rechten (volle eigendom, vruchtgebruik, blote eigendom, …) heeft/hebben met
betrekking tot de volgende onroerende goederen (woning, bouwgrond, …) gelegen
in het buitenland:
Omschrijving van het/de onroerend(e) goed(eren) (aard, adresgegevens,
kadastrale gegevens):
Goed : ……………………………………….…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
Naam en voornaam van de kandida(a)t(en) en/of de gezinsleden die gerechtigd zijn
in het/de onroerend(e) goed(eren), met vermelding van de aard van hun recht
1

Zie artikel 3, § 5, 1° van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van

onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse
Wooncode.
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Met betrekking tot de onroerende goederen gelegen in het binnenland moet een afzonderlijk formulier (formulier B) worden ingevuld.

(volle eigendom, vruchtgebruik, blote eigendom, recht van gebruik of van
bewoning, erfpacht, opstal) en het breukdeel (bijvoorbeeld: Jan Janssens, ½ in
vruchtgebruik):
Goed : ……………………………………….…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
II.

GEEN

ZAAKVOERDER,

BESTUURDER

OF

AANDEELHOUDER

VAN

EEN

VENNOOTSCHAP WAARIN EEN WONING OF EEN PERCEEL BESTEMD VOOR
WONINGBOUW IS INGEBRACHT 3
Hij/zij en de leden van het gezin:
(Schrappen wat niet past)
Geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin
hij/zij of de leden van het gezin een woning of een perceel bestemd voor de
woningbouw hebben ingebracht.
Zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij/zij
of de leden van het gezin een woning of een perceel bestemd voor de woningbouw
hebben ingebracht:
Omschrijving van het ingebrachte goed (aard, adresgegevens, kadastrale
gegevens):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Beschrijving van de vennootschap (aard, naam, maatschappelijke zetel):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Naam en voornaam van alle betrokkenen (kandidaat en/of de gezinsleden) die de
hoedanigheid van zaakvoerder, bestuurder, aandeelhouder hebben, met
vermelding van hun hoedanigheid (zaakvoerder, bestuurder, aandeelhouder):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat de gegevens op dit formulier echt en volledig
zijn.
Gedaan te …………………………….……, op …………………......
Handtekening(en)
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Zie artikel 3, § 5, 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van

onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de
Vlaamse Wooncode.

