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Verklaring op erewoord 
 
Cv Nieuw Sint-Truiden onderzoekt of je een woning of bouwgrond hebt en welke rechten (volle 
eigendom, vruchtgebruik, …) je hierop hebt. Dit geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), de persoon met 
wie je wettelijk samenwoont of je feitelijke partner.  
 

Vul jouw persoonlijke gegevens in: 
 

Persoonlijke gegevens van jou als toekomstige 

referentiehuurder 

Persoonlijke gegevens van jouw echtgeno(o)t(e), 

persoon met wie je wettelijk samenwoont of jouw 

feitelijke partner1 

Naam: 

 .......................................................................... 

Voornaam: 

.......................................................................... 

Rijksregisternummer: _ _ . _ _._ _ - _ _ _._ _ 

 

Naam: 

........................................................................... 

Voornaam: 

.......................................................................... 

Rijksregisternummer: _ _ . _ _._ _ - _ _ _._ _ 

 

 
 

EIGENDOM  
 

1. Voldoe je aan al de volgende voorwaarden? 
 
Jij en je echtgeno(o)t(e), persoon met wie je wettelijk samenwoont of feitelijke partner: 

 hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in 
volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal;  

 hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die jij of jouw 
echtgeno(o)t(e), persoon met wie je wettelijk samenwoont of feitelijke partner volledig of 
gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf; 

 hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die jij, jouw 
echtgeno(o)t(e), persoon met wie je wettelijk samenwoont of feitelijke partner volledig of 
gedeeltelijk zelf of door een derde in erfpacht of opstal gaf; 

 zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin jij, jouw 
echtgeno(o)t(e), persoon met wie je wettelijk samenwoont of feitelijke partner een zakelijk 
recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond 
inbracht.  

Kruis aan: ☐ JA, IK VOLDOE (sla vraag 2 over en onderteken deze verklaring)   

☐ NEE, IK VOLDOE NIET (ga naar vraag 2) 

                                                 
1
 De persoonsgegevens van jouw echtgenoot, jouw wettelijke samenwoner of jouw feitelijke partner zijn enkel noodzakelijk als hij/zij samen 

met jou mee de sociale woning zal betrekken.  
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2. Voldoe je aan één van de volgende uitzonderingen? 
 
Kruis aan:   

 

☐ JA – kruis hieronder de uitzondering aan die van toepassing is: 
 

 ☐ Je hebt jouw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in 
volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: jouw echtgeno(o)t(e) of ex-
echtgeno(o)t(e), de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, jouw 
feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon zal de sociale woning ook niet mee bewonen. 

 

 ☐ Je gaf jouw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in 
vruchtgebruik, erfpacht of opstal: jouw echtgeno(o)t(e) of ex-echtgeno(o)t(e), de persoon 
met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, jouw feitelijke partner of ex-partner. 
Deze persoon zal de sociale woning ook niet mee bewonen. 

 

 ☐ Via schenking of erfenis kreeg jij of jouw echtgeno(o)t(e), persoon met wie je wettelijk 
samenwoont of feitelijke partner de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, 
vruchtgebruik, erfpacht of opstal. 

 

 ☐ Via schenking of erfenis kreeg jij of jouw echtgeno(o)t(e), persoon met wie je wettelijk 
samenwoont of feitelijke partner een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een 
recht van erfpacht op opstal is gegeven. 

 
 
 

☐ NEE 
 
 
 

Om jouw inschrijving te controleren, vraagt cv Nieuw Sint-Truiden persoonlijke en andere informatie 
bij de bevoegde diensten. We gebruiken deze informatie om jouw klantendossier volledig te maken. 
Meer informatie vind je op www.nst.be/over-ons/privacy-disclaimer/ 

 

Datum: …………………………………………………………  

 

 

Handtekening toekomstige referentiehuurder           Handtekening echtgeno(o)t(e), persoon met wie je 

        wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner  

 

 

 

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


