
             

 

AANVRAAGFORMULIER PROVINCIALE HUURGARANTIEVERZEKERING  

VERHUURDER1 

Woonloket:      Email:   

☐ Via vastgoedmakelaar:       

Email: 

Adres vastgoedmakelaar:        

 

Voornaam:      Naam: 

Geboortedatum:     Rijksregisternummer: 

Adres: 

Tel/GSM:      Email: 

 

 

Adres: 

Aanvangshuurprijs:      

Indicatieve huurprijs volgens huurschatter: 

☐       Voldoet aan de bepalingen in het reglement (art. 6) 

☐ Voldoet aan de toepasselijke Vlaamse Wetgeving (reglement art. 1 

en art. 6) 

 ☐ Conformiteitsattest dd.         /         /        

 ☐ Ander attest? 

 ☐ CA of gelijkwaardig moet voorgelegd worden ten laatste 4 

maanden na start verzekering (huurgarantie@west-

vlaanderen.be)  

Voorziene aanvangsdatum verhuring:   

☐ Betreft geen verlenging 

 
1 Invullen na dubbele puntjes en aankruisen van hokjes 

Contactgegevens Aanvrager (verhuurder) 

Gegevens Verhuurde Goed 
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☐ De verhuring die onderwerp is van deze aanvraag wordt door de 

vermelde partijen geformaliseerd mits/van zodra het verzekeringsattest 

verkregen is.  

 

 

Voornaam:      Naam: 

Huidig adres: 

☐ Beschikt over attest afgeleverd door woonloket? 

Datum Attest:    Richthuurprijs op attest:  

 

 

☐ Ik verklaar mij akkoord met het feit dat het woonloket de door mij 

bezorgde gegevens controleert en verzamelt en enerzijds het 

aanvraagformulier bezorgt aan de makelaar (FVC Verzekeringen) en 

verzekeraar (AG Insurance) en anderzijds het volledige dossier (het 

aanvraagformulier en de noodzakelijke bewijsstukken) bezorgt aan de 

Provincie West-Vlaanderen. De opgegeven en verzamelde gegevens 

worden enkel gebruikt in het kader van de Provinciale 

huurgarantieverzekering en worden niet verder verspreid of voor andere 

doeleinden aangewend. De Provincie bewaart het dossier met het oog op 

controle op de correcte toepassing van het reglement, naleven van de 

voorwaarden en de detectie van fraude. Meer informatie over hoe we 

omgaan met persoonsgegevens vind je op www.west-

vlaanderen.be/privacy 

☐ Ik verklaar kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met 

het reglement betreffende de Provinciale huurgarantieverzekering en de 

algemene voorwaarden van de Provinciale huurgarantieverzekering. 

 

 Datum:   /   /  

       

 

 

 

 

Contactgegevens huurder 

 

PRIVACY 

HUURBELOFTE 

 

Handtekening Aanvrager (verhuurder) 
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BIJLAGEN – toe te voegen ter staving en voor verzending naar de 

Provincie West-Vlaanderen 

 

☐ Ingevulde huurschatter 

☐ Conformiteitsattest OF ander attest 

 

OPTIONELE BIJLAGEN (vb. ontwerp huurcontract) 

☐ …… 

☐ …… 

 

INFORMATIEF 

Via welke weg kwam men de huurgarantieverzekering op het spoor? 

☐  Sociale media …. 

☐  Website ….. 

☐  Focus/WTV 

☐  Gemeentekrant/standskrant 

☐  Woonloket 

☐  Vastgoedmakelaar 

☐  Andere ….. 

 


