
 

1. Gegevens van de te onderzoeken woning en de aanvrager 

Vul hieronder het adres in van de te onderzoeken woning indien dit niet hetzelfde is 

als dat van de aanvrager: 

Vul hieronder je gegevens in zodat we je kunnen contacteren om een datum af te 

spreken voor het woningonderzoek. 

 

2. Gegevens van de eigenaar/verhuurder 

Vul hieronder de gegevens van de eigenaar in.  

 

3. Eventueel toe te voegen documenten 

Kruis aan welke documenten je toevoegt aan je aanvraag.  

Let op dat je enkel kopieën meegeeft. De originele documenten hou je zelf bij! 

☐ schets van het gebouw 

en de te beoordelen 

wooneenheden 

☐ foto’s van de woning  

☐ alle keuringsattesten van de 

technische installaties (elek, gas, water) 

☐ andere, namelijk: 

…...………………………………………

 

 

Straat en huisnummer   

Postnummer en gemeente   

Kadastrale ligging  

 

 

Aantal woningen in het gebouw  

Stedenbouwkundig vergund als  

Naam en voornaam  

Straat en huisnummer  

Postnummer en gemeente   

Telefoon- en/of GSM-nummer  

E-mailadres  

Jij bent   Eigenaar 

 Andere (vul 2. verder aan)  

Naam en voornaam  

Straat en huisnummer  

Postnummer en gemeente   

Telefoon- en/of GSM-nummer  

E-mailadres  

AANVRAAGFORMULIER CONFORMITEITSATTEST 

contact 

Dienst Wonen  
 
Adres   Limburgplein 1, 3500 Hasselt 
T          011 23 90 06  

E          wonen@hasselt.be 
W         www.hasselt.be/woonloket  
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Waar moet dit aanvraagformulier ingediend worden? 

Dit aanvraagformulier en mogelijke bijlagen kunnen tegen ontvangstbewijs of per 
aangetekende zending worden bezorgd aan het stedelijke woonloket, Limburgplein 1 te 
3500 Hasselt.  
 
Deze aanvraag met mogelijke bijlagen mogen evenzeer via mail verstuurd worden: 
wonen@hasselt.be.  

 

U neemt kennis van het onderstaande 

 U verklaart dat de gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld 

 U verklaart kennis genomen te hebben dit het conformiteitsattest kosten met zich 

meebrengt.  

 U verleent de toegang tot de desbetreffende woning aan de bevoegde ambtenaren van 

de Stad Hasselt in functie van het onderzoek naar de conformiteit.  

 

Ondertekening 

 

Datum: …./…./20….  

Naam en handtekening van de aanvrager 

                

 

 

Naam en handtekening van de ontvanger + stempel 

 

 

mailto:wonen@hasselt.be

