
 

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: 

Straat en huisnummer: ………………………...…………………………………  

Postnummer en gemeente: ………………………………………………………. 

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

spreken voor het woningonderzoek. 

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

Straat en huisnummer: ………………………...…………………………………  

Postnummer en gemeente: ………………………………………………………. 

Telefoon- en/of gsm-nummer: ……………………………………………………. 

Emailadres: ………………………………………………………………………....  

Jij bent: ☐ huurder ☐ andere, namelijk (vul 2. verder aan)  

 

2. Gegevens van de eigenaar/verhuurder 

Vul hieronder de gegevens van de eigenaar in.  

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

Straat en huisnummer: ………………………...…………………………………  

Postnummer en gemeente: ………………………………………………………. 

Telefoon- en/of gsm-nummer: ……………………………………………………. 

Emailadres: ………………………………………………………………………....  

 

3. Indien u als huurder een kwaliteitsklacht indient: som 

hieronder de gebreken van de huurwoning op   

   

Omschrijf de gebreken zo goed mogelijk en waar deze zich situeren binnen de woning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Welke stappen heb je als huurder al ondernomen? 

De wet verplicht  u als huurder om de eigenaar in kennis te stellen van alle 

elementaire gebreken zodat hij de kans krijgt om gepast te reageren.  

Heeft u de eigenaar reeds op de hoogte gebracht? Kruis aan wat past. 

☐ neen (u kunt vragen naar een modelbrief om de eigenaar  aangetekend in gebreke te stellen) 
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☐ ja, ik heb dit mondeling aan de verhuurder medegedeeld. 

☐ ja, ik heb dit schriftelijk aan de verhuurder medegedeeld (voeg een kopie van deze 

brief/mail toe) 

☐ andere: …………………………………………………………………………… 

 

5. 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! 

☐ de plaatsbeschrijving van 

de woning 

☐ het huurcontract (werd deze 

bij de start geregistreerd?) 

☐ foto’s van de woning  

☐ de brief die je naar de eigenaar/de 

verhuurder stuurde 

☐ andere, namelijk: 

 …...…………………………………………

 

U neemt kennis van het onderstaande 

 Ik verklaar dat de gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 Ik verklaar toegang te verlenen tot de woning aan de bevoegde 

ambtenaren van de Stad Hasselt en ambtenaren van Wonen Vlaanderen 

zowel in functie van het onderzoek naar woonkwaliteit als de verhuurder 

werken wil uitvoeren. 

 

Ondertekening 

 

Datum: …./…./20…. 

Naam en handtekening van de aanvrager 

             

 

 

Naam en handtekening van de ontvanger + stempel 

 


