
 

  
document doorverwijzing Wooninfopunt  

 
  

          
 
 
                

 

Met al uw vragen over wonen, kan u terecht bij 

het Wooninfopunt of EnergieK Loket van uw gemeente! 

 

administratief centrum Zoersel 

dienst ruimtelijke ordening / omgeving 

Handelslei 167, 2980 Zoersel 

 > elke vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur                     

 > avonddienst op donderdag om de 6 weken van 18 tot 20 uur 

De zitdagen zijn terug te vinden op www.zoersel.be. 

M 0491 71 91 31 (tijdens de kantooruren) 

 

 
                

mee te brengen documenten voor het Wooninfopunt of EnergieK Loket 

 

 om premies aan te vragen 

o kopie van de facturen van de uitgevoerde werken - gedetailleerde omschrijving op de 
factuur of bijlage door de aannemer! 

o foto’s van voor en na de werken 

o aanslagbiljet belastingen inkomsten 2 jaar geleden. Bijvoorbeeld: u doet uw aanvraag in 
2020 voor een premie dan brengt u aanslagbiljet 2019 inkomsten 2018 mee. 

o bewijs van invaliditeit FOD 
 
 

 inschrijving voor een Sociaal Verhuur Kantoor 

o kopie identiteitskaart 

o huurcontract 

o bewijs inkomen laatste 6 maanden van alle inwonende personen van +18, geen 
bankafschriften wel attest van de uitbetalingsinstelling.  
Bijvoorbeeld attest leefloon, attest materiële opvang, attest ziekte uitkering, attest 
werkloosheid, loonbrieven. 
 
Indien van toepassing: 

o getuigschrift school of attest Nederlands of bewijs inschrijving Nederlandse les 

o bewijs inburgering 

o bewijs woningnood: bewijs dakloosheid, opzegbrief huisbaas of vonnis uithuiszetting, 
transit- of crisiswoning, opname in psychiatrisch centrum, opvang bij vrienden… 

o bewijs echtscheiding (opstart, vonnis,…) 
o bewijs van invaliditeit 
o bewijs collectieve schulden  
o vonnis co-ouderschap 

 

http://www.zoersel.be/index.aspx?SGREF=10245&CREF=50195
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 inschrijving voor een Sociale Huur Maatschappij 

o kopie identiteitskaart  
o bewijs inkomen laatste 3 maanden van alle inwonende personen van +18. 

Geen bankafschriften wel attest van de uitbetalingsinstelling.  
Bijvoorbeeld attest leefloon, attest materiële opvang, attest ziekte uitkering, attest 
werkloosheid, loonbrieven. 
 
Indien van toepassing: 

o getuigschrift school of attest Nederlands of bewijs inschrijving Nederlandse les 

o bewijs inburgering 

o bewijs van invaliditeit 
o bewijs collectieve schulden  
o vonnis co-ouderschap 

                   
                                                                                                        

 aanvraag huursubsidie 

o Attest installatiepremie OCMW 

o Nieuw huurcontract  

o Indien handicap van u of gezinsleden attest FOD 

o Meerderjarige kinderen? Bewijs/ Attest ontvangen kinderbijslag 

 

 

 energie: V-test 

o afrekening gas & elektriciteit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                      


