VRAAG- EN/OF MELDINGSFORMULIER

CVBA DE LEIE
Nieuwstraat 81
8940 WERVIK
T 056/31.13.64
www.deleie.be

DIT FORMULIER KUNT U AFGEVEN, OPSTUREN OF DOORMAILEN NAAR DE CVBA DE LEIE (INFO@DELEIE.BE)

IK BEN

Ο KANDIDAAT-HUURDER

Ο HUURDER CVBA DE LEIE

Ο ANDER

Naam en voornaam :

…………………………………………………………………………………………………………..

Adres :

…………………………………………………………………………………………………………..

Postcode + gemeente :

……………………………………………………………………………………………………….….

Telefoonnummer :

……………………………………………………………………………………………………….….

E-mailadres :

……………………………………………………………………………………………………….….

Datum :

………/………/………

Handtekening :

………………………………………………………….

IK HEB EEN VRAAG EN/OF MELDING : (aanvinken wat past a.u.b.)
Ο van TECHNISCHE aard
Ο over de HUUR
Ο over een HUURDER naam: ………………………………………………………………………………….
adres: …..……………………………………………………………………………..
Ο over ANDERE zaken
OMSCHRIJVING VAN UW VRAAG OF MELDING :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IK HEB ZELF REEDS DE VOLGENDE STAPPEN ONDERNOMEN : (vb. aangifte bij Politie, andere….)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Ik wens dat mijn naam- en adres niet kenbaar worden gemaakt in het verdere verloop van dit dossier.
(enkel aanvinken indien van toepassing. Indien niet aangevinkt, kan hiermee helaas geen rekening worden gehouden)

Het melden van problemen over een buur moet steeds de laatste stap zijn !
Probeer altijd eerst het probleem op te lossen met een onderlinge babbel...
Door ondertekening van onderhavig formulier, verklaart men uitdrukkelijk met kennis van zaken toestemming te verlenen aan de CVBA DE LEIE voor de verzameling van bovenstaande gegevens. De gegevens zullen worden verwerkt in
overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van de CVBA DE LEIE, Nieuwstraat 81 te 8940 Wervik,
en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt ter behandeling van Uw vraag en/of melding.
Uw gegevens zullen worden bewaard voor een periode van minimum gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen.
U hebt het recht om: inzage te krijgen in persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, onjuiste gegevens te doen verbeteren, in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, de verwerking van persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken, de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen en bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan
ons verstrekte gegevens.
U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
Mocht U nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan U zich wenden tot de functionaris van gegevensbescherming via privacy@deleie.be.

