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Opsturen  

 

Persoonlijk afgeven 

 

Meer info 

t.a.v. Dienst Toezicht 

Wonen, Bouwen en 

Milieu  

Botermarkt 1 

9000 Gent 

Openingsuren en bereikbaarheid van  

een Woonwijzer in uw buurt vindt u op 

www.stad.gent/openingsuren-

adressen/woonwijzers of u kunt ook terecht 

bij de Woonwijzer, Woodrow Wilsonplein 1 

9000 Gent 

 

tel.: 09 266 76 40 

toezicht@stad.gent 

 

 Belangrijke informatie voor de invuller 
 

  Dit formulier is geldig sinds 11 december 2013  

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kan u een conformiteitsonderzoek aanvragen indien u vermoed dat uw woning niet 
voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitseisen zoals omschreven in de 
Vlaamse Wooncode.   

1. Vul het adres in van de woning. 

 

2. De woning is een 

|Een kamer is een woning die gebruik maakt van een gemeenschappelijke functie. Dus minstens een 

van de functies (keuken, badkamer en/of wc) is extern.  

|Een zelfstandige woning is elke soort woning met uitzondering van kamers.  

 ☐ kamer. 

 ☐ zelfstandige woning. 

 

 

 

 

 

 

 Adres van de woning 

 straat en nummer/bus:        

 postcode en gemeente:        

 Informatie over de woning 

U kunt dit formulier ook 
online invullen. 

 

Aanvraag 
conformiteitsonderzoek 
 

http://www.stad.gent/openingsuren-adressen/woonwijzers
http://www.stad.gent/openingsuren-adressen/woonwijzers
http://www.stad.gent/


  

 Aanvraag conformiteitsattest | Versie van 17 mei 2019 – p.2 van 4 

3. Beschrijf de gebreken van de woning (optioneel) 

☐ gebreken aan dak, vensters, deuren, trappen, binnen -en buitenmuren, vloeren 

|Bijvoorbeeld: het regent binnen, de trap is gevaarlijk, vocht-en schimmel, de ramen zijn rot, … 

      

 

 

 

☐ problemen met verluchting van de woning 

|Bijvoorbeeld: de badkamer kan niet verlucht worden, … 

      

 

 

 

☐ gebreken in de badkamer of het toilet 

|Bijvoorbeeld: er is geen warm water, er is geen toilet of douche, de spoeling van toilet werkt niet, … 

      

 

 

 

☐ gebreken aan de elektriciteit, verwarming of andere installaties 

|Bijvoorbeeld: er zijn blote elektrische draden, de stopcontacten hangen los, onveilige 

verwarmingsinstallatie, niet afgesloten gasleiding, … 

      

 

 

 

☐ andere 
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4. Selecteer de persoon of instantie die het onderzoek aanvraagt. 

 ☐ de bewoner van de woning Ga naar vraag 7. 

 ☐ sociale huisvestingmaatschappij Ga naar vraag 6. 

 ☐ woonwijzer Ga naar vraag 6. 

 ☐ andere Ga naar vraag 5. 

5. Verduidelijk andere. 

 

6. Vul uw contactgegevens in. 

 

7. Vul de gegevens in van de bewoner van de woning. 

 

 

8. Kruis de onderstaande verklaring aan. 

☐ Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 

Datum:  

      /       /      

 

 Informatie van de bewoner en aanvrager 

      

 voornaam:         

 achternaam:         

 telefoon of gsm:        

 e-mailadres       

 

organisatie: 
(enkel  voor sociale 

huisvestingmaatschappijen) 

      

 voornaam:         

 achternaam:         

 telefoon of gsm:        

 e-mailadres       

 totaal aantal bewoners:        

 Bevestiging 
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Met respect voor uw privacy. 
De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de verordening 
Gegevensbescherming. 
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
Als u de gegevens verzendt, geeft u ons toestemming om ze te gebruiken voor het behandelen van uw aanvraag van een 
conformiteitsattest. 
Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met Politie Gent, de Vlaamse Wooninspectie, de Brandweer, het Parket, Wonen 
Vlaanderen en de diensten die een advies moeten geven op uw aanvraag. 
We verwijderen uw persoonsgegevens 10 jaar na het afsluiten van uw dossier. 
Uw rechten. 
U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen kunt u ook uw 
gegevens laten wissen. Wilt u zich beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina op 
www.stad.gent.  
Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. U hebt ook het 
recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

 
De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu zal zo snel mogelijk een conformiteitsonderzoek 
uitvoeren. Een wooncontroleur van de Stad Gent zal u binnenkort telefonisch contacteren om een 
afspraak in te plannen en brengt u op de hoogte van de volgende stappen in de procedure. 

 
(einde formulier) 

 

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 

mailto:privacy@stad.gent

