Handboogstraat 2 Bus 0013
8000 Brugge
Tel. 050/45.90.84 – e-mail: info@bmh.vlaanderen

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Als kandidaat-koper voor een SOCIALE KOOPWONING en/of KOOPAPPARTEMENT
(terug te sturen aan bovenvermeld adres t.a.v. dienst Verkoop)

Aanvrager 1

Aanvrager 2

Naam + voornaam:

……………………………………………………

……………………………………………………

Geboorteplaats:

……………………………………………………

……………………………………………………

Geboortedatum:

……………………………………………….....

……………………………………………….....

Rijksregisternummer:

……………………………………………………

……………………………………………………

Burgerlijke staat:

……………………………………………………

……………………………………………………

Nationaliteit:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Beroep:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Gezamenlijk belastbaar
inkomen, vermeld op het
laatst gekende
aanslagbiljet:

…………………………………………………...

……………………………………………………

Adres aanvrager 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres aanvrager 2: (indien verschillend): .…………………………………………………………………………………………………
E-mail:
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. of gsm-nr. Aanvrager 1: ……………………………………………. Aanvrager 2: …………………………….………………
Aantal kinderen ten laste: …………. Bankrekeningnummer:
……………………………………………………………………..
…/…

Let wel!
Uw inschrijving wordt pas definitief ingeschreven nà ontvangst van het volledig correct ingevuld
inschrijvingsformulier + verklaring op erewoord inzake onroerend bezit verplicht bij te voegen en nà
ontvangst van het vereiste inschrijvingsgeld.
De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestand van cvba Brugse Maatschappij voor Huisvestin g,
Handboogstraat 2 bus 0013 te 8000 Brugge en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze
gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiëntie en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners

mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop- of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of
deze voorwaarden door de huurders worden nageleefd.
Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om het
openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register).

INSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN BIJ DE
BRUGSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING
Handboogstraat 2 Bus 0013 8000 BRUGGE
Inschrijvingsregisters sociale koopWONINGEN (6 registers)

Registers WONINGEN

Grond beschikbaar voor
projectrealisatie

Assebroek

Neen

Brugge (centrum + overige
deelgemeenten)

Neen

Koolkerke

Ja

Lissewege

Neen

Sint-Jozef

Neen

Sint-Pieters

Hier keuze
aankruisen

Ja

Inschrijvingsregisters sociale koopAPPARTEMENTEN (3 registers)

Registers APPARTEMENTEN

Grond beschikbaar voor
projectrealisatie

Assebroek

Neen

Brugge (centrum + overige
deelgemeenten)

Neen

Sint-Pieters

Neen

Hier keuze
aankruisen

Het inschrijvingsgeld bedraagt 50,00 EUR per aangekruist register!

Ondergetekende(n) bevestigen hierbij hun kandidatuur tot het bekomen van een sociale koopwoning
en/of koopappartement voor de registers zoals hiervoor aangekruist.
Zij verbinden zich ertoe HEDEN het inschrijvingsgeld ten bedrage van ………… EUR (50 EUR x aantal
aangekruiste registers) te storten op rekeningnummer BE18 7480 3250 0965 van de Brugse
Maatschappij voor Huisvesting, met als referentie “KK (+ uw naam en voornaam)”.
Gedaan te (plaats): …………………………………………….
Handtekening(en) van de aanvrager(s):

, datum:

.

. / .

. / .

.

.

.

BRUGSE MAATSCHAPPIJ voor HUISVESTING
Handboogstraat 2 Bus 0013
8000 Brugge
Tel. 050/45.90.84 – e-mail: info@bmh.vlaanderen

VERKLARING OP EREWOORD INZAKE ONROEREND BEZIT
(terug te sturen met inschrijvingsformulier aan bovenvermeld adres)

Ondergetekende(n)
Naam aanvrager 1: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam aanvrager 2 (echtgenote/partner): ……………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
verklaart (verklaren) in België en/of in het buitenland geen woning of bouwgrond volledig (100%) of
deels (bijvoorbeeld 50%) in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik te hebben. Dit geldt ook voor
iedereen die zich samen met u inschrijft voor de sociale koopwoning of bouwgrond.
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) op eer dat hij (zij) geen zaakvoerder, bestuurder of
aandeelhouder is (zijn) van een vennootschap waarin hij (zij) een woning of een perceel, bestemd
voor woningbouw heeft (hebben) ingebracht.
De ondergetekende(n) neemt (nemen) kennis van het feit dat, indien de verklaring op eer frauduleus
zou zijn, naargelang het geval de inschrijving wordt geschrapt uit het register of de verkoop wegens
rechtswege wordt ontbonden.
Formulier opgemaakt te (plaats): ……………………………………………., datum: ….……………………………………
Handtekening(en) van de aanvrager(s):



Indien u thans toch een woongelegenheid in volle of gedeeltelijke eigendom of vruchtgebruik bezit, kan deze verklaring
niet ingevuld worden. Gelieve dan in een afzonderlijke brief te specificeren welke woning of appartement het betreft.

Handboogstraat 2 Bus 0013
8000 Brugge

WETTELIJKE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EN
WERKWIJZE KOOPWOONGELEGENHEID
Voorwaarden


U bent meerderjarig.



Uw belastbaar inkomen bedraagt in 2021 op het laatst gekende aanslagbiljet van de
personenbelasting niet meer dan :


€ 39.229 voor een alleenstaande zonder personen ten laste;



€ 43.146 voor een alleenstaande met een handicap zonder personen ten laste;



€ 58.837 voor alle andere gevallen (alleenstaande met kinderen ten laste, gehuwden en
wettelijk of feitelijk samenwonenden), te verhogen met € 3.917 per persoon ten laste.



U heeft een minimaal belastbaar inkomen van € 9.817.



U bezit (samen met uw gezinsleden) een woning of een stuk grond om een woning op te
bouwen in volle of gedeeltelijke eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland
met K.I. van maximum € 2.000. Of u bent een zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van
een vennootschap waar een woning of een stuk grond om een woning op te bouwen werd
ingebracht (mits enkele uitzonderingen). In beide gevallen moet u de woning of het perceel
verkopen op de vrije markt of aan een sociale huisvestingsmaatschappij binnen een termijn
van een jaar vanaf de datum waarop de aankoopakte van de sociale koopwoning verleden is.

Werkwijze


U kunt zich laten inschrijven voor een onbeperkt aantal registers. De permanent geopende
inschrijvingsregisters (6 registers voor koopwoningen en 3 registers voor koopappartementen)
omvatten het volledige werkgebied van de Stad Brugge, zelfs al zijn er geen concrete
bouwplannen of grondvoorraden voorhanden op een aantal locaties binnen het werkgebied.



Het inschrijvingsgeld per gekozen register bedraagt € 50,00 conform bijlage I
(toewijzingsreglement sociale koopwoningen) bij het Besluit van de Vlaamse Regering dd.
29/09/2006 (het ‘Overdrachtenbesluit’, laatst gewijzigd bij BVR dd. 24/01/2014).



Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het volledig ingevuld ‘Inschrijvingsformulier
koopwoningen’ + verklaring op erewoord inzake onroerend bezit én na betaling van het
vereiste inschrijvingsgeld (datum van ontvangst storting = inschrijvingsdatum) op het
rekeningnummer
BE18 7480 3250 0965 van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting, Handboogstraat 2 bus
0013 te 8000 Brugge, met als referentie “KK + naam en voornaam aanvrager(s)”



Het inschrijvingsgeld ontvangt u terug wanneer u een woongelegenheid op één van onze
werven kan toegewezen worden of wanneer u uw schrapping van de wachtlijst schriftelijk
aanvraagt.

Hieronder vindt u een overzicht van de huidige projectrealisaties :

Sociale koopWONINGEN
Realisatietermijn
Bouwplaats

KOOLKERKE (ten noorden van de
Bommelbeek grenzend aan
Dudzeelse Steenweg)
SINT-PIETERS (Blankenbergse
Steenweg wijk Duivenkeet)

Aantal

Wegen

Korte
termijn

Middellange
termijn

Lange
termijn

< 2 jaar

2 à 5 jaar

> 5 jaar

37

Deels
aangelegd

X

3

Deels
aangelegd

X

Mogelijke projectrealisaties koopwoningen (termijn nog niet gekend): Lissewege

NB: De bouw en de ter beschikkingstelling van de woningen is afhankelijk van de vrijgave van
de nodige overheidskredieten, zowel voor woningbouw als voor wegenaanleg!

