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DISCRIMINATIE OP DE WONINGMARKT 
 

KLACHT / MELDING 
 

1. Indiener van de klacht / melding:  

U bent:   ☐Mevrouw  ☐De heer  

Naam:                                                 Voornaam:                                               

Adres:                                                                                                                            

Postcode:        Gemeente:                                                

Telefoon:                                           E-mail:    ________ 

Wordt u voor het indienen van uw klacht /melding BEGELEID door een vereniging?  ☐ja
 ☐neen 

 Zo ja, welke?                                                                              

 Contactpersoon:                                                                              

Telefoon:                                           E-mail:                   

U geeft een feit aan waarvan u:   ☐slachtoffer ☐getuige was. 

 

2. Aard van de feiten: 

 

Weet u WAAR de betrokken woning gelegen is? ☐ja ☐neen 
Indien ja:  Straat:                                                                nr.           Verdieping / Locatie: 
      

Postcode:        Gemeente:                                               

 

Weet u  WIE  het discriminatiefeit heeft begaan?  ☐ja ☐neen 
Zo ja, wat is de naam van die persoon?                                               

Adres:                                               

Postcode:        Gemeente:                                                

Telefoon:                                           E-mail:                   

Handelend als:  ☐eigenaar / verhuurder   ☐vastgoedmakelaar / tussenpersoon 
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Wat zijn de FEITEN van huisvestingsdiscriminatie die u wenst te melden? 

Leg uit wat er gebeurd is, in het onderstaande vak: 
- Hoe werd de woning te huur gesteld? (internet, affiche, sociale media, enz.) 
- Welke contacten (telefonisch, per e-mail, via sms, enz.) vonden er plaats tussen de 

kandidaat-huurder en de persoon die de woning te huur stelt?  
- In welk opzicht zijn de gebeurtenissen volgens u een huisvestingsdiscriminatie? 

       

 

 

 

 

 

 

Voeg bij als bijlage: 
- Een kopie van de eventuele verhuuradvertentie 

(bijvoorbeeld een afdruk van de betrokken websitepagina of een foto van de affiche) 
- Een kopie van de eventuele uitwisselingen tussen de kandidaat-huurder(s) en de 

persoon die de woning te huur stelt (bijvoorbeeld een afdruk van de uitgewisselde e-
mails) 

 

Hebt u een discriminatieTEST verricht? ☐ja  ☐neen 
Zo ja, leg dan uit in het vak hieronder hoe die test is verlopen: 

- Wie heeft de verhuurder of de vastgoedmakelaar gecontacteerd? 
- Wanneer? (datum, uur) 
- Met welke vraag? 
- Wat was het antwoord?  

 

 

 

Voeg als bijlage een kopie bij van de uitwisselingen tijdens de discriminatietest (afdruk 
van de uitgewisselde e-mails of berichten of opname van gesprekken) 

   Datum:      Handtekening: 


