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In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

dossiernummer 

Waarvoor dient dit formulier? 
Zodra u een huurwoning hebt gevonden, kunt u met dit formulier uw huurwaarborglening definitief aanvragen. Hou er 
rekening mee dat u de huurwaarborglening binnen drie maanden na de ontvangst van de principiële toelating moet 
aanvragen. 

Gegevens van de huurders 

1 Vul de gegevens van huurder 1 in. 

voor- en achternaam 

rijksregisternummer 

straat en nummer 

postnummer en gemeente 

2 Vul de gegevens van huurder 2 in. 

voor- en achternaam 

rijksregisternummer 

straat en nummer 

postnummer en gemeente 

Gegevens van de huurwaarborglening 

3 De huurovereenkomst mag maximaal drie maanden geleden ondertekend zijn op het ogenblik van uw aanvraag. 
Vul bijlage 3: gegevens van de nieuwe huurwoning in als u alleen over een ontwerp van huurovereenkomst beschikt. 

4 Voor welk bedrag vraagt u een huurwaarborglening? 

euro 

5 Zal u uw huurwaarborg ten aanzien van de verhuurder stellen via storting op een geïndividualiseerde rekening bij 
een financiële instelling op uw naam (geblokkeerde huurwaarborgrekening)? 

 ja. Vul de gegevens in van de geïndividualiseerde geblokkeerde rekening waarop de huurwaarborglening gestort 
moet worden. 
Voeg bij dit formulier een bewijs van opening van die geïndividualiseerde geblokkeerde rekening. 

naam rekeninghouder 

IBAN BE 

 nee 
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6 Zal u uw huurwaarborg ten aanzien van de verhuurder stellen via een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële 
instelling op uw naam? 

 ja. Vul de gegevens in van de rekening waarop de huurwaarborglening gestort moet worden. 
Voeg bij dit formulier een bewijs van die rekening van de financiële instelling waar de zakelijke zekerheidsstelling zal 
gesteld worden. 

naam rekeninghouder 

IBAN BE 

 nee 

7 Hebt u geleend bij het OCMW om uw huurwaarborg te betalen? 

ja. In welke gemeente ligt dat OCMW? 
Voeg bij dit formulier een bewijs dat er een geïndividualiseerde rekening of zakelijke zekerheidsstelling op uw naam 
is geopend en de huurwaarborg hierop reeds door het OCMW werd gestort. De huurwaarborglening zal teruggestort 
worden op het rekeningnummer van het OCMW dat u vermeldt. 

Vul de gegevens in van de rekening van het OCMW waarop de huurwaarborglening gestort moet worden. 

naam rekeninghouder OCMW 

IBAN BE 

nee 

Bij te voegen bewijsstukken 

8 Verzamel de bewijsstukken die u volgens aanwijzing 3 en vraag 5,6 en  7 eventueel bij dit formulier moet voegen. 

9 U bent ook verplicht om de volgende documenten bij dit formulier te voegen: 
- de huurovereenkomst of een ontwerp van huurovereenkomst;
- een bewijs van de geïndividualiseerde geblokkeerde rekening of zakelijke zekerheidsstelling op uw naam.

Ondertekening 

10 Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

huurder 1 huurder 2 

datum 
dag maand jaar dag maand jaar 

handtekening 

voor – en achternaam 
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Aan wie bezorgt u dit formulier? 
11 U stuurt dit formulier, samen met de bijbehorende bewijsstukken, per post of per mail naar de dichtstbijzijnde 

U kunt het formulier en de bewijsstukken er ook persoonlijk afgeven.

provinciale dienst van het Vlaams Woningfonds: 

Provincie Antwerpen  
Provinciale dienst: Plantin en Moretuslei 66-68  - 2018 Antwerpen 
Tel. 03 238 60 34  
E-mail: hwlant@vlaamswoningfonds.be

Provincie Limburg 
 Provinciale dienst: Koningin Astridlaan 75 - 3500 Hasselt35
Tel. 011 22 92 201 
E-mail: hwllim@vlaamswoningfonds.be

Provincie Oost-Vlaanderen  
Provinciale dienst: Oude Houtlei 13A/001 - 9000 Gent 
Tel. 09 222 03 9494
E-mail: hwlovl@vlaamswoningfonds.be

Provincie Vlaams-Brabantab
Provinciale dienst: Ieperlaan 41 – 1000 Brussel 
Tel. 02 548 91 43 of 02 548 91 45 4
E-mail: hwlvlb@vlaamswoningfonds.be

Provincie West-Vlaanderenla
Provinciale dienst: Brugsesteenweg 221 – 8800 Roeselare 
Tel. 051 43 19 4545
E-mail: hwlwvl@vlaamswoningfonds.be
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