AANVRAAGFORMULIER VERANDERINGS - EN/OF VERBOUWINGSWERKEN

Ondergetekende:
(= huurder !)

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

Straat en nummer: ...........................................................................................
Gemeente en postcode: ...................................................................................

vraagt hierbij toelating aan de CVBA DE LEIE, Nieuwstraat 81 te 8940 Wervik, voor het uitvoeren van
de hierna beschreven werken in/aan/rond voormelde huurwoning, eigendom van de CVBA DE LEIE DE
LEIE:

Bondige omschrijving der aangevraagde werken:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

+ Gedetailleerde schets met onder meer duidelijke aanduiding van afmetingen, muren, de
bestaande toestand, de uit te voeren veranderingen, ... : zie formulier in bijlage !
Omschrijving van de te gebruiken materialen (eveneens aan te duiden op de schets):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Periode(s) waarin de werken zouden worden uitgevoerd:

van

..... / ..... / ..... tot ..... / ..... / .....

van ..... / ..... / .....tot ..... / ..... / .....

Opgemaakt te .......................................................................................
Naam en handtekening huurder:

op ..... / ..... / .....

Door ondertekening van dit 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 aanvraag tot veranderings- en/of verbouwingswerken.
Uw gegevens zullen worden bewaard voor een periode van minimum gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen.
De Algemene Verordening voor Gegevensbescherming voorziet voor U een aantal rechten, die binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. 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.
Mits U Uw identiteit aantoont kunt U onder bepaalde voorwaarden deze rechten schriftelijk inroepen via e-mail: privacy@deleie.be of adres: Nieuwstraat 81, 8940 Wervik.
U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie. Dit kan via https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure.
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.

Gedetailleerde schets met onder meer duidelijke aanduiding van muren, afmetingen,
bestaande toestand, uit te voeren veranderingen, eventuele kleuren, afsluitingen, enz. ... :
Bovenaanzicht:

Voor- en zijaanzicht:

