
Aanvraag voor een conformiteitsattest 

Datum van de aanvraag   

  

Identificatiegegevens van de woning / appartement 
Adres (straat + nr)  
Gemeente   
Type pand Woning / appartement / studio / ander:  

Indien appartement of 
studio 

Verdieping :  
Ligging gezien vanop de straatkant : 

Bewoond JA / NEE 

Gegevens bewoner Naam  

 telefoonnummer    

Identificatiegegevens aanvrager (niet gelijk aan eigenaar!)  
Naam   
Adres (straat + nr)  
Gemeente  
Telefoonnummer  
Emailadres  
Geboortedatum / 
Rijksregisternummer 

 

 

Identificatiegegevens eigenaar 
Naam   
Adres (straat + nr)  
Gemeente  
Telefoonnummer  
Emailadres  
Geboortedatum / 
Rijksregisternummer 

 

 

Identificatiegegevens mede-eigenaar  
Naam   
Adres (straat + nr)  
Gemeente  
Telefoonnummer  
Emailadres  
Geboortedatum / 
Rijksregisternummer 

 

 

Bijgevoegde documenten / documenten te voorzien tijdens de controle 
Afschrift keuringsattest inzake elektriciteit JA   /   NEE   /   TER PLAATSE 

Afschrift keuringsattest van de brandweer JA   /   NEE   /   TER PLAATSE 

Summier schema/grondplan van de woning of 
appartement 

JA   /   NEE   /   TER PLAATSE  
Indien geen schema voorhanden wordt de woning ter plaatse 
opgemeten 

 

Werkwijze 
- Na de aanvraag wordt er een datum ingepland voor de controle van de woning/appartement. 
- Tijdens de controle wordt de volledige woning/appartement gescreend (en eventueel gemeenschappelijke delen) 
- Na een positieve controle (of hercontrole) krijgt de eigenaar/aanvrager een brief van de Gemeente met de vraag tot 

betaling voor de afgifte van het conformiteitsattest.  
- Na de betaling wordt het conformiteitsattest opgestuurd naar de eigenaar/aanvrager. 
Kostprijs conformiteitsattest = €62,5/entiteit (kamerwoning = €62,5 voor het pand + €12,5/ kamer) 

 

Opmerking 
De Burgemeester, de door hem aangestelde technische ambtenaren van de gemeente en de gewestelijke ambtenaren hebben het recht 
tussen 8 uur en 20 uur het gebouw en de kamers te bezoeken om de conformiteit ervan met de veiligheids-,gezondheids- en 
woonkwaliteitsnormen vast te stellen en de naleving van de bepalingen van de Vlaamse Wooncode en het Kamerdecreet te controleren. 
De verhuurder en de huurder zijn verplicht alle nodige inlichtingen te verstrekken om het conformiteitsonderzoek in de beste 
omstandigheden te kunnen uitvoeren. 

 

Naam ondertekenaar, 

 

Handtekening, 


