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Waarvoor dient dit formulier? 

Deze bijlage moet toegevoegd worden aan het e-formulier ‘Subsidie projectoproep 
kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt als je niet de eigenaar bent van het gebouw 
dat je voor dit project wil gebruiken.  

1. Vul hieronder je gegevens als eigenaar in.  

 

2. Vul in hoe we je indien nodig kunnen bereiken.  

 

3. Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik bevestig dat mijn gebouw gebruikt mag worden voor het doel en de periode van dit project en 
mijn gegevens volledig en juist zijn ingevuld.  

 
 Datum:  Handtekening: 

            /         /   

   

 

 Persoonlijke informatie 

naam bedrijf (indien van 
toepassing): 

 

voornaam:   

achternaam:  

straat en nummer/bus:  

postcode en gemeente:  

telefoon:   

e-mailadres:  

 Ondertekening 

Intentieverklaring eigenaar bij 
subsidie oproep kwetsbare 
doelgroepen op de 
huisvestingsmarkt 
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Met respect voor je privacy 

De Stad Gent/het OCMW Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen 
hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor de behandeling van deze subsidieaanvraag 
projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt.  We delen je persoonsgegevens enkel met de leden van de 
jury. We bewaren je persoonsgegevens tot 2 jaar na afsluiten van het dossier.  
Je rechten 
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen kun je 
ook je gegevens laten wissen. Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de contactpagina 
van de website. Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. 
Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.  
 

 (einde formulier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0
mailto:privacy@stad.gent
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie

