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Met dit formulier kunt u een conformiteitsattest voor uw woning aanvragen. Dit is een 

officieel document waaruit blijkt dat uw woning voldoet aan de opgelegde gewestelijke 

woonnormen. 

Het conformiteitsattest is 10 jaar geldig en hangt vast aan het pand, ook na overdracht 

van het zakelijk recht (bv. verkoop). 

U dient per woning een aanvraagformulier in. 

Waarom vraagt u dit conformiteitsattest aan? 

O vrijwillig  

O De woning werd ongeschikt en of onbewoonbaar verklaard. De gebreken uit het technisch 

verslag werden weggewerkt en ik vraag de opheffing van de ongeschikt- en of 

onbewoonbaarverklaring. 

O Andere reden: 
 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Identificatiegegevens van de woning (of appartement) : 

Straat:  Huisnr. :  Bus :  

Postcode :  Deelgemeente :  

 

 

Identificatiegegevens van de aanvrager: 
 

Naam en voornaam :  

Naam bedrijf en 

vennootschapsvorm 

 

Ondernemingsnummer:  

Straat:  Huisnr. :  Bus :  

Postcode :  Deelgemeente :  

Telefoonnummer(s) :   

E-mailadres :  

 

 

Omschrijving van de woning (of het appartement): 

O Rijwoning  O Alleenstaande woning  O Half-open bebouwing 

O Appartement --→ verdieping : O GLV   O 1ste   O 2de   O 3de   O 4de   
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Bijgevoegde documenten (indien beschikbaar): 

O Kopie van het niet vervallen EPC 

O keuringsverslag elektrische installatie 

O keuringsverslag gasinstallatie 

O Grondplan van de woning met aanduiding van de functie van de lokalen 

       (leefkamer, keuken, slaapkamer, toilet, badkamer, berging, technische ruimte, ….) 

 

Datum : _______________________ 

 

Handtekening aanvrager: 

 

 

Naam: _______________________________________ 

 

 

 

!! Rookmelders: 

 

De woning moet uitgerust zijn met 1 rookmelder per bouwlaag. Dit betekent dat 

er naast een rookmelder op elke verdieping ook in de kelder en op de zolder een 

rookmelder moet zijn aangebracht. 

Rookmelders worden niet geplaatst in de badkamer, keuken of garage. 

 

 

 

 

 

 

Bezorg dit document samen met de bijgevoegde documenten aan: 

HABITO WOONWINKEL 

VEURNESTRAAT 22 

8970 POPERINGE 

 


