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AANVRAAG CONFORMITEITSATTEST 
 
 

 

 

Na ontvangst van de aanvraag zal er een afspraak gemaakt worden om een woningcontrole uit te voeren. 
Wanneer uit het verslag van deze controle blijkt dat de woning voldoet aan de voorwaarden zal u het 
conformiteitsattest per post worden bezorgd. 
 
Uw gegevens 

 

Voor- en achternaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en gemeente:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:  ………………………………………  GSM:  …………………………………………… 

Fax:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Hoedanigheid 

Kruis aan wat van toepassing is. 
 

De aanvrager is: 
  
O eigenaar      O vruchtgebruiker    O opstalhouder   O erfpachter   O verhuurder (≠ eigenaar) 
 
van: 
 
O woongelegenheid (adresgegevens): ………………………………………………………………………………    
 
O kamers (adresgegevens):………………………………………………………………………………………………… 

 

Gegevens verhuurder 

Indien de verhuurder verschillend is van de eigenaar vul dan de gegevens van de verhuurder in. 

 

 
Voor- en achternaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en gemeente:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:  ………………………………………  GSM:  …………………………………………… 

E-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kan je een conformiteitsattest aanvragen voor woningen. Dit kan zowel voor zelfstandige 
woningen als kamerwoningen. 
 
Hoe vraagt u het conformiteitsattest aan? 
Bezorg dit formulier, samen met de vereiste bijlagen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Hoe verloopt uw aanvraag verder?  
De behandeling kan zowel schriftelijk als elektronisch gebeuren.  

*MIL011* 
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Reden aanvraag 

Kadert de aanvraag binnen de procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid? 

O Ja 

O Nee 

 
Bij te voegen bewijsdocumenten 

O Afschrift van een recent keuringsattest van de brandweer (indien beschikbaar) 

O Afschrift van een recent keuringsattest inzake elektrische installaties (indien beschikbaar) 

O Afschrift van een recent keuringsattest inzake gasinstallaties (indien beschikbaar) 

O Summier schema van het gebouw met situering van de woningen, aanduiding van gemeenschappelijke 

keukens (GK), leefruimten (GL), WC-lokalen (GWC), badkamers of douches (GBD), eventuele 

fietsenberging ingeval van studentenkamers (F) 

O Summier schema van elke woning met aanduiding van lokalen met slaapfunctie (S), kookfunctie (K), 

leeffunctie (L), sanitaire functie (WC en B). Een lokaal kan meerdere functies bevatten. 

 
Ondertekening 

Handtekening van de aanvrager:  

 

 

Datum: ……… / ……… / ……………… 

 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 
U kan het formulier op de volgende wijze bezorgen: 

- opsturen naar:  college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere 
- faxen naar:  09 389 29 01 
- e-mailen naar:  milieu@gavere.be 

 
Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 

Voor hulp bij het invullen van dit formulier of informatie over de stand van zaken van de procedure 
kan u contact opnemen met afdeling grondgebiedszaken, dienst milieu, Markt 1 te 9890 Gavere 
 @ milieu@gavere.be – T 09 389 29 60 – F 09 389 29 01 
  
 Voor een eventueel bezoek kunt u een afspraak maken tijdens volgende openingsuren: 
maandag  8.45u – 11.45u en 17.00 – 19.00u 
dinsdag  8.45u – 11.45u 
woensdag  8.45u – 11.45u en 14.00 – 16.00u 
donderdag  8.45u – 11.45u 
vrijdag   8.45u – 11.45u 
 

Voor informatie over het technisch verslag kan u terecht bij de huisvestingsconsulent van het 
gemeentebestuur Merelbeke met wie gemeente Gavere een samenwerkingsovereenkomst heeft 
afgesloten. 
@ huisvesting@merelbeke.gov.be – T 09 210 33 52 – F 09 210 33 59 
 

Privacyverklaring 

De gemeente Gavere verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw 
rechten strikt in acht. Voor meer informatie hierover kijkt u op www.gavere.be bij rubriek 
Privacyverklaring. Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-
mail naar administratie@gavere.be of per brief naar: Markt 1 te 9890 Gavere. 
 

http://www.gavere.be/
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