c.v.b.a. Eigen Gift – Eigen Hulp

VERKLARING INKOMSTEN 2022

Hierbij verklaar ik, ondergetekende ,……………………………………………………………………..
o

voor het aanslagjaar 2020 inkomsten 2019 geen/wel inkomsten genoten te hebben.

o

voor het aanslagjaar 2021 inkomsten 2020 geen/wel inkomsten genoten te hebben.

o

geen andere inkomsten te hebben genoten voor de periode (3 maanden):
…………………………………………………………………….noch hier, noch in het buitenland.

o

geen van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buiteland of Europese,
internationale instelling te hebben genoten.

Hierbij verklaar ik, ondergetekende,…………………………………………………………………………..
o

voor het aanslagjaar 2020 inkomsten 2019 geen/wel inkomsten genoten te hebben.

o

voor het aanslagjaar 2021 inkomsten 2020 geen/wel inkomsten genoten te hebben.

o

geen andere inkomsten te hebben genoten voor de periode (3 maanden):
…………………………………………………………………….noch hier, noch in het buitenland.

o

geen van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buiteland of Europese,
internationale instelling te hebben genoten.

Paraaf: ……………………………….

……………………………………

(Als je onjuiste en/of onvolledige verklaringen invult, heeft Eigen Gift Eigen Hulp het recht om je te schrappen uit het register
of als u later huurder bent, de huurovereenkomst stop te zetten.

c.v.b.a. Eigen Gift – Eigen Hulp
Kon. Elisabethstraat 19
8520 Kuurne
VERKLARING op EER
EIGENDOM OF BOUWGROND IN BINNEN- EN/OF BUITENLAND 2022

•

Heb jij en of je (ex-)partner, in binnen- of buitenland, een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in O volle
eigendom, O vruchtgebruik, O erfpacht of opstal, O zelf in vruchtgebruik gegeven, O zelf of door een derde in erfpacht of
opstal gegeven? Duid aan.
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o

Nee
Ja, adres …………………………………………………………………………….…………………………………………

Duid aan wat van toepassing is
Mijn woning ligt in het Vlaams Gewest en werd
onbewoonbaar of ongeschikt verklaard (*)
Mijn woning is niet aangepast aan mijn fysieke
handicap (*)

EN bezorg ons volgend document :
Besluit onbewoonbaarverklaring, (max. 2
maanden oud)
Attest van een dokter (specialist) dat de fysieke
handicap aantoont. 65plussers een extra attest
66% invaliditeit.
Mijn woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone Bewijs ruimtelijke bestemmingszone
waar wonen niet is toegelaten.
Mijn woning moet worden ontruimd voor een
Attest ontruiming
sociale huisvestingsproject (*)
Ik verlies mijn woning door faillissement (*)
Faillietverklaring
Ik zal mijn woning verliezen door collectieve
aanzuiveringsregeling collectieve
schuldenregeling (*)
schuldenregeling
Ik heb een woning samen met mijn (ex-)partner.
Voorwaarde: mijn (ex-)partner gaat de woning
(ook voor wettelijke en feitelijke partners)(*)
niet mee bewonen.
Ik heb de eigendom kosteloos verworven (*)
Attest van erfenis of schenking

(*) na toewijzing moet je jouw woning binnen het jaar verkopen of schenken. Als je gegronde redenen aantoont, kan de verhuurder deze
termijn verlengen.

•

Ben jij (of je partner) zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin een woning of een
perceel dat bestemd is voor woningbouw werd ingebracht? Duid aan.
o
o

Nee
Ja, adres …………………………………………………………………………….………………………………………

Ik,(naam)………………………………………………………………………………………… verklaar dat
deze gegevens juist zijn.
Opgemaakt te …………………………………………………
Op …………………………………………………….…………….
Handtekening(en)
Kandidaat
Partner
……………………………………

……………..…………………………

(Als je onjuiste en/of onvolledige verklaringen invult, heeft Eigen Gift Eigen Hulp het recht om je te schrappen
uit het register of als u later huurder bent, de huurovereenkomst stop te zetten .)

