
Ik wil nieuwe
documenten afgeven

Ik wil 
mijn punten

kennen

Ik wil
inlichtingen

over mijn dossier

Verhuurdienst : 02/563.27.11

IK WIL AAN HET LOKET ONTVANGEN WORDEN : ik neem een ticket en neem mijn identiteitskaart en dossiernummer

KANDIDAAT 
Ik ben al ingeschreven bij de Zuiderhaard en ik wacht op een sociale woning

Ik heb 12 punten en 
ik wil hulp activeren

in de woning

location@foyerdusud.be

Ik ben kandidaat en ik wil een afspraak met een sociaal medewerker : ik contacteer de Sociale Dienst van het OCMW van de gemeente waar ik woon

En indien…
Ik algemene inlichtingen wil over sociale woningen : ik kan ook de website van de BHGM raadplegen https://slrb-bghm.brussels/nl

IK WIL NIET AANSCHUIVEN : Ik deponeer mijn documenten in de urne volgens de aanwijzingen en ik ontvang een ontvangstbewijs per  e-mail
onze medewerker kan u helpen

IK HEB EEN AFSPRAAK : ik weet met wie ik een afspraak heb – ik kom 5 minuten voor mijn afspraak en ik meld me aan bij de medewerker 
want ik wil niet aanschuiven voor het loket

Ik verkies mijn aanvragen via het internet of telefonisch en als ik ter plaatse kom,
eerbiedig ik de instructies en ik aarzel niet om de medewerker om hulp te vragen

Opgelet: we maken geen kopies

Ik wil mijn selectie
van gemeenten

aanpassen

IK HEB EEN WONING BEZOCHT EN IK BRENG DE SLEUTELS TERUG : ik meld me aan bij de medewerker

Bronstraat 18, 1060 BRUSSEL
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https://slrb-bghm.brussels/nl


IK WIL ME INSCHRIJVEN IK HEB HET FORMULIER INGEVULD
EN IK WIL HET OVERMAKEN

IK HEB EEN 
INSCHRIJVINGSFORMULIER

GENOMEN MAAR IK WIL 
INLICHTINGEN

Ofwel bel ik de verhuurdienst 
van bij mijn op 02/563.27.11

ofwel neem ik een ticket en 
wacht ik op mijn beurt “ om te 
worden ontvangen aan het loket

IK ZORG ERVOOR DAT 

Mijn formulier goed ingevuld is en getekend 
door alle meerderjarige leden van mijn gezin

Ik heb alle vereiste documenten bijgevoegd 
(kopie van de identiteitskaarten, inkomsten 
kinderbijslag als ik kinderen heb, enz) 

IK WIL EEN 
INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ik neem het op de display of
Ik vraag het de medewerker of
ik raadpleeg de website van de 
FDS die het me voorstelt
Ik stuur een aanvraag per 
e-mail

Mijn dossier is in orde ?
Dan kan ik alles opsturen met 
de post of 

Ik kan mijn origineel formulier 
afgeven en mijn documenten 
in de urne deponeren volgens 
de instructies op de enveloppe

Ik ben niet zeker of
mijn dossier in orde is en ik 

heb vragen :

Ik neem een ticket en
wacht mijn beurt af

Ik kan het als ik nog niet in een SISP ben 
ingeschreven !

Ik vul het formulier in bij mij en Ik 
maak het daarna over,
samen met alle vereiste
documenten – WE NEMEN
ALLEEN HET ORIGINELE
DOCUMENT

Aandacht : we maken geen kopie van uw documenten

Opmerking : indien een gezinslid 18 jaar en 
meer is en geen inkomen heeft, moet ik een 
attest op eer overmaken van geen inkomen.
Een in te vullen formulier is beschikbaar op 
vraag bij de medewerker of via het internet Advies nodig ? Aarzel niet om 

onze medewerker te vragen

Verhuurdienst : 02/563.27.11 location@foyerdusud.be Bronstraat 18, 1060 BRUSSELhttps://foyerdusud.be/
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KANDIDAAT 
Ik wil me inschrijven bij de Zuiderhaard

https://foyerdusud.be/
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