Huurtoelage - Aanvraagformulier
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 tot invoering van een huurtoelage

Voordat u een aanvraag indient, raden wij u aan om op de website
www.huisvesting.brussels na te gaan of u aan de toekenningsvoorwaarden voldoet.
Onze communicatie verloopt momenteel uitsluitend per brief. Weldra heeft u de keuze.
Hoe wenst u door ons gecontacteerd te worden (slechts één keuze mogelijk) ?
Per e-mail : vergeet uw e-mailadres niet in te vullen
Per brief
In geval van onduidelijkheid of geen keuze wordt u per brief aangeschreven.

Aanvrager

Gelieve DRUKLETTERS te gebruiken

NAAM
VOORNAAM
RIJKSREGISTERNUMMER
(aan de keerzijde
van de identiteitskaart)

.

.

-

.

E-MAILADRES
TELEFOONNUMMER
BANKREKENINGNUMMER

Adres
STRAAT
HUISNUMMER
BUS
VERDIEPING
POSTCODE
GEMEENTE

BE

-

-

-

In te dienen documenten
•

Een kopie van het huurcontract van de woning waar u momenteel woont.

•

Een kopie van uw bankkaart.

•

Heeft u binnen uw gezin meerderjarige kinderen die nog ten laste zijn? Voeg dan ook een recent attest van
de kinderbijslag toe waarop de naam van de kinderen ten laste wordt vermeld.

Verbintenissen en toestemmingen
Door dit dossier in te dienen, geeft u de toestemming aan Brussel Huisvesting om van de bevoegde overheidsdiensten volgende gegevens te verkrijgen:
1. alle data die nodig zijn om de toekenningsvoorwaarden te analyseren;
2. alle elementen die nodig zijn voor de berekening van de toelage;
3. alle elementen die ons toelaten om de toekenningsvoorwaarden te verifiëren tijdens de toekenningsperiode
van de toelage.
De wijze waarop wij uw persoonlijke levenssfeer beschermen wordt verduidelijkt in onze bijlage over de bescherming
van de gegevens. U kan deze raadplegen via: https://huisvesting.brussels/wie-doet-wat/wat-doet-het-gewest/brussel-huisvesting/privacy

Handtekening van de persoon die het dossier indient:
Naam :
Datum :
Handtekening :

U KAN UW AANVRAAG INDIENEN:


Via aangetekende brief



Via afgifte (brievenbus Iris Tower)



Via mail : adil@gob.brussels

Iris Tower
Directie Huurtoelagen en leegstaande woningen
Sint-Lazarusplein, 2
1035 Brussel

