
 
ATTEST VOOR EIGENDOMSREGISTRATIE 

 
 
Volledig ingevuld en ondertekend door de premieaanvragers en de ontvanger der registratie en domeinen terug 
te bezorgen aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem. 
 
Dossiernummer:  
 
 
Dit attest dient opgemaakt deels door de aanvrager, deels door de ontvanger der registratie en domeinen van de 
woonplaats van de aanvrager. Het adres van deze ambtenaar kan op het gemeentebestuur worden bekomen. 
Indien de ontvanger aangeeft dat U nog in andere kantoren staat ingeschreven, moeten ook de ontvangers van 
die kantoren het formulier aanvullen. 
 
 

In te vullen door de premieaanvrager(s) 
 
 
Identiteit van de aanvrager(s) 
 
Naam en voornaam  
_______________________________________________________________________________ 
 
Geboorteplaats 
_______________________________________________________________________________ 
 
Geboortedatum 
_____________ 
 
 
Identiteit van de echtgeno(o)t(e) of persoon waarmee een feitelijk gezin gevormd wordt : 
 
Naam en voornaam 
________________________________________________________________________________ 
 
Geboorteplaats 
________________________________________________________________________________ 
 
Geboortedatum 
_____________ 
 
 
 
Adres van het gezin (straat en nummer) 
________________________________________________________________________________ 
 
Woonplaats (postnummer en gemeente) 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Gelieve na het invullen van de hierboven gevraagde gegevens, de keerzijde van dit formulier te laten invullen 
door de ontvanger der registratie van uw gemeente. 
 
 
 
 
 



Getuigschrift op te maken door de ontvanger der registratie en domeinen 
 
 
Ondergetekende, naam en voornaam 
 
 
Ontvanger der registratie en domeinen te 
 
 
Bevestigt, op het zien van de bescheiden waarover hij beschikt, dat die hiervoor aangeduide aanvrager(s) in het 
ambtsgebied van het kantoor titularis is (zijn) van de volgende onroerende goederen (gebeurdelijk de melding 
‘NIHIL’ aanbrengen) 
 
 
 
Gemeente 
 
 
Straat of plaatsnaam 
 
 
Kadastrale beschrijving    Aard 
Sectie   nummer 
______________ __________  _____________________________________________ 
 
Oppervlakte aard van en aandeel in de rechten 
Ha   a  ca  Aard van en aandeel in de rechten 
______________ _______ _______ _______________________________________ 
 
 
 
Gemeente 
 
 
Straat of plaatsnaam 
 
 
Kadastrale beschrijving    Aard 
Sectie   nummer 
______________ __________  _____________________________________________ 
 
Oppervlakte aard van en aandeel in de rechten 
Ha   a  ca  Aard van en aandeel in de rechten 
______________ _______ _______ _______________________________________ 
 
 
 
Andere te raadplegen kantoren: ____________________ 
 
Opgemaakt te ___________________ op ____/____/____ 
 
Geheven loon: € ____________ 
 

(Handtekening)      (stempel) 



Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Roeselare-Tielt
  

stad Izegem / gemeente Ingelmunster – Ledegem – Oostrozebeke - Wielsbeke 
 
 

ATTEST KINDERBIJSLAG 
 
 
Attest op te maken in uitvoering van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een 
stedelijke/gemeentelijke premie voor woningen en na volledige aanvulling van de twee vakken door de 
aanvrager te bezorgen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem. 
 
 

Vak I  Vooraf in te vullen door de premie aanvrager(s) 
 
Naam en voornaam van de aanvrager: ____________________________________________________ 

Geboren te: _______________________________________________________ op: ____/____/____ 

Naam en voornaam van de echtgeno(o)t(e) of persoon waarmee een feitelijk gezin gevormd wordt: 

 ___________________________________________________________________________________ 

Geboren te: ______________________________________________________ op: ____/____/____ 

Wonende te  ____________________________________________________ (postnr. en gemeenste), 

 _________________________________________________________________________ (straat + nr.) 

 

Indien U werknemer bent, gelieve volgende gegevens betreffende Uw werkgever te verstrekken :  

  Firmanaam: __________________________ 

Adres:  __________________________ 

 __________________________ 

 
 

Vak II   In te vullen door de kas voor gezinsvergoedingen 
 
De ondergetekende (1) _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

bevestigt dat ten laste van de genoemde kas: kinderbijslagen ; wezentoelagen (2) 

uitbetaald werden aan: de premie aanvrager; de echtgeno(o)t(e) van de premie aanvrager; een derde 

persoon (identiteit aangeven) (2) _____________________________________ 

voor de volgende kinderen:  

naam en voornaam      

__________________________________   _________________ 

geboortedatum 

__________________________________   _________________ 

__________________________________   _________________ 

__________________________________   _________________ 

 

Aansluitingsnummer bij de kas: ___________________ 

 

Gedaan te __________________ datum : _____________ Stempel 

 

 

(1) Naam, voornaam en hoedanigheid van de ondertekenaar en benaming van de kas voor Gezinsvergoedingen. 
(2) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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