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Bezoekadres Postadres Bereikbaarheid 
Woodrow Wilsonplein 1 
9000 Gent 
tel.: 09 266 79 53 
fax:  09 266 76 69  

Botermarkt 1 
9000 Gent 

bus 5/6/52/53/54/55/555/57/58/70/76/77 
tram 21/22/4 (halte Zuid) 

toezicht@stad.gent  
 

 Belangrijke informatie voor de aanvrager 
 

   

Waarvoor dient dit formulier?  
Met dit formulier kunt u een kamerwoning aangeven aan de Stad Gent conform het 
Politiereglement op de kamerwoningen. Dit reglement vindt u op www.stad.gent. Het bevat alle 
informatie over de aanvullende brandveiligheidsnormen waar de kamerwoning aan moet voldoen. 
Let op: deze aangifte stelt u niet vrij om te voldoen aan de geldende woonkwaliteitsnormen en 
stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot kamers en kamerwoningen.  
Aan wie bezorgt u dit formulier? 
U kunt deze aanvraag opsturen, mailen, faxen of persoonlijk en. Het post-, e-mail- en bezoekadres 
vindt u hierboven. 
Tegen wanneer bezorgt u ons dit formulier? 
De verhuurder moet deze aangifte doen binnen de 15 dagen vanaf de dag dat een gebouw een 
kamerwoning is of indien er wijzigingen zijn tegenover een eerdere aangifte.  

Wat hebt u nodig om dit formulier in te vullen? 
 Gegevens over de indeling en bewoning van het gebouw 

 
 Gegevens over de kamerwoning 
 
1. Vul de gegevens van de kamerwoning in 
 ǀ De woning moet in Gent gelegen zijn. 

 straat en nummer:  

 postnummer en gemeente:  

 aantal bouwlagen:  

 aantal kamers:  
  
 
 

In te vullen door de aanvrager 

Aangifte van een kamerwoning - 
politiereglement op de 
kamerwoningen 

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu 
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2. Is er een handelsfunctie aanwezig in het gebouw? 
 
  ja, omschrijf de handelsfunctie (bijvoorbeeld kledingzaak, restaurant, nachtwinkel,…): 

 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

  nee 
 

 
 Bevestiging 
   

5. Kruis de onderstaande verklaring aan. 

 Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld.  
 
De persoonsgegevens die u ons geeft, komen in een bestand dat de Stad Gent beheert en verwerkt. Dat gebeurt in 
overeenstemming van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht om uw 
gegevens in te zien en om ze kosteloos te laten verbeteren of schrappen door te mailen naar gentinfo@stad.gent. We 
zullen uw gegevens enkel gebruiken voor de stedelijke dienstverlening. 
 
 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 
 
De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu controleert de gegevens op deze aanvraag. U 
ontvangt een ontvangstmelding na het indienen van het aanvraagformulier. De Brandweer zal 
daarna een controlebezoek ter plaatse komen uitvoeren. Het retributiereglement voor 
brandweerinterventies en brandpreventie is van toepassing op de adviesverlening en 
controlebezoeken inzake brandvoorkoming. Voor alle brandpreventieopdrachten zal een retributie 
worden aangerekend. Dit retributiereglement is terug te vinden op 
www.brandweerzonecentrum.be 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Contactgegevens van de eigenaar 
   

3. Vul uw persoonlijke gegevens in. 

 voornaam:   

 achternaam:   

 straat en nummer:  

 postnummer en gemeente:  

 
ondernemingsnummer:        
 

4. Vul in hoe we u kunnen bereiken. 
 telefoon of gsm:  

 e-mailadres:   

            


