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           cvba Wonen       436 

 Kantoren: Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate 

 Tel. 09/344.54.59           

      e-mail: info@cvbawonen.be           website : www.cvbawonen.be 
   

WONINGKEUZE (doorgestuurde inschrijving)  
 

Inschrijvingsnummer : …………………………..…… 
Naam en adres : …………………………………………………………………………………………… 
Datum keuzewijziging in voege : ……………………. 

                
                 Wat moet U weten : 

- Er wordt voorrang verleend aan de kandidaat-huurder die in de periode van 6 jaar voor de 
toewijzing ten minste 3 jaar inwoner is of is geweest van de gemeente waar de toe te wijzen 
woning gelegen is. 

- Bij de toewijzing van de woongelegenheden wordt er weliswaar rekening gehouden met de 
rationele bezetting en het intern huurreglement. Voorbeeld : 

                  

 

 

Personen App. 
1 slpk 

App. 
2 slpk 

App. 3 
slpk 

Huis 
1 slpk 

Huis  
2 slpk 

Huis  
3 slpk 

Huis 
4 slpk 

Huis 
5 slpk 

Alleenstaande 
 

X X  X X    

Alleenstaande met 1 kind of 
bezoekrecht 

 X X  X X   

Alleenstaande met 2 kinderen 
zelfde geslacht of bezoekrecht 

 X X  X X   

Alleenstaande met 2 kinderen 
ander geslacht of bezoekrecht 

  X   X X  

Alleenstaande met 3 kinderen of 
bezoekrecht 

  X   X X X 

Alleenstaande met 4 kinderen / 
2x zelfde geslacht of bezoekrecht 

     X X X 

Alleenstaande met 4 kinderen 
ander geslacht of bezoekrecht 

      X X 

Alleenstaande met 5 kinderen of 
bezoekrecht 

      X X 

Alleenstaande met 6 kinderen of 
meer of bezoekrecht 

       X 

Koppel 
 

X X  X X    

Twee alleenstaanden – geen 
partners 

 X X  X X   

Koppel met 1 kind of bezoekrecht 
 

 X X  X X   

Koppel met 2 kinderen zelfde 
geslacht of bezoekrecht 

 X X  X X   

Koppel met 2 kinderen ander 
geslacht of bezoekrecht 

  X   X X  

Koppel met 3 kinderen of 
bezoekrecht  

  X   X X X 

Koppel met 4 kinderen / 2x zelfde 
geslacht of bezoekrecht 

     X X X 

Koppel met 4 kinderen – ander 
geslacht of bezoekrecht 

      X X 

Koppel met 5 kinderen of 
bezoekrecht 

      X X 

Koppel met 6 kinderen of meer of 
bezoekrecht 

       X 
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                 Bij de bepaling van het aantal slaapkamers voor de kinderen wordt rekening gehouden met  
               ongeboren kind(eren) vanaf 3 maand zwangerschap 

 
De sociale huisvestingsmaatschappij biedt de kandidaat-huurder de keuzemogelijkheid om een 

               appartement op het gelijkvloers voor de gebouwen waar geen lift aanwezig is te kiezen. Uiteraard  
               zonder afbreuk te doen aan het principe van de rationele bezetting 

 
Wat moet U doen : 

 
   Omcirkel voldoende mogelijkheden op pagina 3 tot en met  5. Als uw keuze te beperkt is,  
    wordt uw kans op een sociale woning te klein en kan CVBA Wonen uw keuze weigeren.  
 
   Zorg ervoor dat uw keuze van aantal slaapkamers overeenstemt met uw gezinssamenstelling (dit  
    is de rationele bezetting).  

 
Let op:  waar het vakje          is, is de keuze niet mogelijk.  

 
 
               In de grijze vlakken in lichte cijfers staan het aantal woningen per postcode.  

 
 

Alle postcodes Appartementen Huizen 

Aantal slaapkamers 1 2 3 1 2 3 4 5 

Aantal woningen 
 

48 174 31 
 
50 
 

125 582 70 8 

9060 Zelzate 30 177 27  90 457 62  

9940 Evergem     6    

9968 Oosteeklo  4 4      

9180 Moerbeke-Waas 17 20 1  26 108 9 8 

9180 Moerbeke-Waas 
(woningen OCMW in beheer ) 

   
 

2  
 
1 
 

 

9060 Zelzate  
(woningen OCMW in beheer) 

10 
 

  
50 
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 Appartementen Huizen 

Aantal slaapkamers 1 2 3 1 2 3 4 5 

 
9060 Zelzate 

 

29 147 27 
 

0 90 457 62 0 

Klein Rusland 
 

X X X 
 

X X   

Wijk Wittouck  
(Europaplein, Delfzijllaan en 
Schwarzenbeklaan) 
 

 X X 

 

 X X  

Wijk Debbautshoek I 
(= Sparrenstraat , Tunnellaan, 
Acaciastraat, Tuinwijkstraat, 
Cederstraat, 2de Gidsenlaan, 
Beukenstraat, De Keyserstraat) 
 

 X  

 

 X X  

Wijk Debbautshoek II 
(= Hans Kochlaan, 
Europaprijslaan, Elie 
Zwissiglaan, Marcel Mollelaan, 
Maurice Salzmanlaan, 
Huisvestingslaan) 
 

   

 

 X X  

Wijk Molenstukken  
(= A.Vanderlindenstraat, 
Roggestraat en Vlasstraat) 
 

   

 

 X   

Maagd van Gent 
(=12 appartementen 
Stationsstraat) 
 

X X  

 

    

Hoogbouwplein 
(=64 appartementen met lift) 
 

X X  
 

    

Kerkstraat  
(=6 woningen + garage) 
 

   
 

 X   

Groenstraat 9-11-13 
(6 appartementen + garage) 
 

 X (duplex) X 
 

    

Groenstraat 103 -105 
 

(2 appartementen gelijkvloers + 
garage) 
(2 appartementen/ duplex + 
garage) 

 

 X   

 

    

Etienne Van de Wallestraat 
(4 woningen + garage) 
 

   
 

 X X  

   Franz Wittoucklaan  
   (10 studio’s OCMW – in 
beheer) 
 

X   

 

    

   Leegstraat 
  (1 woning OCMW – in beheer) 
 

   
 

 X   
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 Appartementen Huizen 

Aantal slaapkamers 1 2 3 1 2 3 4 5 

 
9180 Moerbeke-Waas 
 

17 20 1 
 

28 108 10 8 

Maluslaan, Moerhofstraat, 
Hospicestraat  
(in  opbouw) 

X  X 

 
 X X  

Wijk Vossel  
(= Dennenlaan, 
Populierenlaan, Vossel, 
Acacialaan) 
 

   

 

 X  X 

Wijk Terwest 
(= Rijssellaan, Rozenlaan) 
 

   

 
 X   

Wijk Terwest 
(= bungalow Rijssellaan) 
 

   
 

X    

Damstraat 
 

X X  
 

X X X  

Drongendreef 
(6 woningen) 
 

   
 

X    

Damstraat 147-149 
(10 appartementen) 
 

 X  

 
    

Bevrijdersstraat  
(= 6 appartementen) 
 

X X  

 
    

Eikenstraat (Hoveniershof) 
(15 woningen) 
 

   

 
 X   

Statiestraat 
(9 appartementen) 
 

X X  

 
    

Opperstraat 
(3 woningen OCMW – in 
beheer) 
 

   

 

X  X  

         

 
9940 Evergem 

 

0 0 0 
 

0 6 0 0 0 

Polenstraat  
(6 bungalows + garage) 
 

   
 

X    

         

 
9968 Oosteeklo 

 

0 4 4 
 

0 0 0 0 0 

Oosteeklo-dorp 
(8 appartementen) 
 

 X X 
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             Onderstaande woningen zijn woningen waarvoor specifieke voorrangsregels gelden via een lokaal  
             toewijzingsreglement.  

 

Aangepaste woningen Rolstoelgebruikers (1) Senioren (2) 

Aantal slaapkamers 1 2 1 2 

9060 Zelzate 1 
 

30 
 

 
51 

 
30 
 

Westkade 
(4 appartementen met lift) 

X X X X 

Rusthuislaan 
(27 aanleunflats – nog te 

bouwen) 
 X  X 

Kastanjeplein 
(30 bejaardenwoningen) 

  X  

Bloemenboslaan 
(20 bejaardenwoningen) 

  X  

 
 

(1) Voor deze woningen krijgen rolstoelgebruikers voorrang. 
(2) Voor deze woningen krijgen kandidaat-huurders ouder dan 65 jaar via het lokaal toewijzingsreglement  
      voorrang 

 

 
U wilt niet overal wonen? U wilt dat CVBA Wonen hier rekening mee houdt? 
Opgelet: kruis alleen aan wat u echt nodig hebt! 
 

○ Met lift ○ Zonder lift 

○ Enkel Gelijkvloers ○ Enkel Verdieping ○ Gelijkvloers + verdieping 

Wat wilt u als maximale netto huurprijs (zonder voorschotten of extra kosten) per maand betalen? 

 ○ €350  ○ €450  ○ €550  ○ €650  
       ○ een ander bedrag: € …….. 
 

○ Ik ben rolstoelgebruiker en wens een aangepaste woning 

○ Ik ben rolstoelgebruiker en wens geen aangepaste woning 

 
Voor akkoord ,       Datum: ………………… 

 
 

             ………………………………………. 
 

Handtekening kandidaat 
De handtekening moet voorafgegaan worden door de geschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd”. 

 
Contactgegevens / openingsuren cvba Wonen 

 

Adres   : Marcel Mollelaan 17 te 9060 Zelzate 

Telefoon : 09/344.54.59 

Fax : 09/344.98.54 

E-mail : info@cvbawonen.be  

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  

08.30u-11.30u 08.30u-11.30u 08.30u-11.30u 08.30u-11.30u 08.30u-11.30u 

Gesloten 13.30u–16.30u Gesloten Gesloten Gesloten 

 

       Wenst U op een ander tijdstip te komen, maak dan een afspraak op het nummer 09/344.54.59 of stuur een  

 mail naar info@cvbawonen.be  

 
 
 

mailto:info@cvbawonen.be
mailto:info@cvbawonen.be
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CVBA WONEN – Privacyverklaring  - Huren  (SHM) 
 

1. Wie zijn wij? 
CVBA WONEN is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij, ontstaan door de fusie van de vroegere Gewestelijke 

Maatschappij voor de huisvesting van Zelzate en de Noord-Vlaamse huisvestingsmaatschappij. CVBA WONEN biedt 

alle activiteiten van de sociale huisvesting aan onder één dak. U kunt bij ons terecht voor het kopen van een sociale 

koopwoning, het kopen van een sociale kavel, het aangaan van een sociale lening en het huren van een sociale 

woning of appartement. 

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen: 

 

Iedere kandidaat-huurder of huurder van CVBA WONEN met maatschappelijke zetel te 9060 Zelzate, Marcel 

Mollelaan 17 en ondernemingsnummer BE 0401.023.635.  

 

2. Waarom hebben wij een privacyverklaring? 
Vanwege de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw 

gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen 

inzake privacy te handhaven, inclusief de nieuwe privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation), of in het 

Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in voege ging.  

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie over u waarover wij beschikken. Deze informatie kan zowel 

verzameld worden bij andere overheidsinstellingen, bij u, door middel van invulformulieren al dan niet via onze 

Website, of tijdens een gesprek met onze medewerkers.  

Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook of 

Twitter), de Privacyverklaring van die websites voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze Privacyverklaring. 

 

3. Hoe kan u ons bereiken? 
Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze Privacyverklaring kan u de hoofdzetel van CVBA Wonen 

contacteren via:  

- Telefoon: 09/344.54.59 

- E-mail: privacy@cvbawonen.ne 

- Adres: Marcel Mollelaan 17 te 9060 Zelzate 

- Website: www.cvbawonen.be 

 

4. Welke informatie verzamelen we? 

- Identificatiegegevens 

- Rijksregisternummer 

- Rijksregistergegevens 

- Adres- en contactgegevens 

- Adreshistoriek 

- Gezinssamenstelling 

- Taalkennis 

- Financiële gegevens 

- Eigendomsgegevens 

 

5. Van waar verzamelen we u informatie? 
Uzelf 

Website: wanneer u ons informatie bezorgt via onze website. 

Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO 

nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen in 

vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 

januari 2018) 
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Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en 

historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en 

historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + 

RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 

2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 

2018) 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 

2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 

oktober 2016) 

Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 

12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017) 

Kind en Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019.) 

6. De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens 
Wanneer u kandidaat-huurder of huurder wenst te worden verwerken wij uw gegevens overeenkomstig volgende 

wettelijke bepalingen:  

 

- Decreet houdende de Vlaamse Wooncode (15/07/1997). 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van 

de Vlaamse Wooncode (12/10/2007).  

- Ministerieel besluit houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse 

Wooncode (21/12/2007) 

- Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 27, 

vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale 

huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (10/09/2009). 

- Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van 

een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders (25/04/2007) 

- Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van het digitaal prestatieregister gekoppeld aan de 

Prestatiedatabank (17/10/2011) 

- Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de 

Vlaamse Wooncode (02/02/2012) 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders 

 

7. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens? 
We gebruiken uw gegevens om u te informeren, te controleren, toe te wijzen en het verder opvolgen van het 

inschrijvingsdossier of de huurovereenkomst. Gegevens worden enkel doorgegeven ter uitvoering van de 

overeenkomst, bij wettelijke verplichting of met uw toestemming. 

 

8. Hoe lang houden we uw data bij? 
Wij houden uw gegevens bij tot 10 jaar na afloop van uw huurcontract. Dit wordt ons opgelegd door Het Burgerlijk 

Wetboek. Indien u niet in aanmerking komt voor een woning van VMSW zullen we uw gegevens gedurende 2 jaar 

bijhouden als referentie.  

 

9. Wie heeft toegang tot uw data? 
 Het agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders 

(Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 

2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders 

en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van 

sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale 

verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden 

(Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015) 

 De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een 

huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015) 
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 De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 

van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen 

 Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis 

(Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + 

Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017) 

 

10. Wat zijn uw rechten 
De GDPR voorziet voor u een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. 

Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. Zoals reeds hierboven aangegeven kunnen deze 

rechten worden ingeroepen via: 

- Telefoon: 09/344.54.59 

- E-mail: privacy@cvbawonen.be 

- Adres: Marcel Mollelaan 17 te 9060 Zelzate 

- Website: www.cvbawonen.be 

 

10.1. Recht van inzage 
Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat 

we uw rechten moeten beschrijven. Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonlijke gegevens 

bezorgen. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er 

rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is. Om de identiteit van de persoon die om toegang tot zijn 

gegevens verzoekt te verifiëren, vragen wij om een bewijs van uw identiteit. Indien wij twijfels hebben over uw identiteit 

zullen wij pas een handeling stellen nadat wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen. 

We zullen u de informatie per e-mail toesturen mits uw voorafgaand akkoord hierover, zo niet zullen wij u de informatie 

per post toesturen. 

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde 

bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We 

zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen. 

 

10.2. Recht op verbetering 
Als we in het bezit zijn van onjuiste of onvolledige gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het 

geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te 

verifiëren. Dit impliceert mogelijks dat we u zullen uitnodigen om uw identiteitskaart uit te lezen in ons kantoor.  

 

10.3. Recht om te worden vergeten 
U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we 

uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist 

bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden. 

Omstandigheden wanneer wij uw gegevens kunnen verwijderen: 

- We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig. 

- U trekt uw toestemming voor verwerking in voor een verwerking die uitsluitend op toestemming was 

gebaseerd. 

- U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie 10.7). 

- Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt. 

- Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen. 

- Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij. 

 

Indien er een specifieke situatie is waarbij deze verwijdering niet kan worden uitgevoerd, zullen we dit aan u melden. 

De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende: 

- Voor naleving van een wettelijke verplichting of in functie van het algemeen belang. 

- Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG. 

- Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 

- Om redenen van volksgezondheid. 

- Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert. 
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10.4. Recht op beperking van verwerking 
U heeft ten alle tijden het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. We zullen de verwerking stopzetten 

in het geval dat: 

- We in het bezit zijn van onjuiste gegevens. We zullen doorgaan met verwerken nadat we de juistheid van uw 

gegevens hebben gecontroleerd en deze hebben gecorrigeerd. 

- Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd en u deze verwerking wil beperken.  

- Indien we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw juridische 

claims. Indien u deze niet meer nodig heeft voor de juridische claims zullen deze verwijderd worden.  

- U bezwaar maakt van verwerking (zie 10.7) tot dat de vraag is opgehelderd. 

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het 

opheffen van de beperking meedelen. 

 

Om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, moeten we de juistheid ervan verifiëren of 

controleren of we andere juridische gronden voor verwerking hebben. De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal 

beperkt zijn totdat de vraag is opgehelderd. Als we besluiten de behandeling voort te zetten, zullen we u informeren 

voordat de beperking wordt opgeheven. 

 

10.5. Recht op kennisgeving 
Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit 

doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of 

onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers. 

 

10.6. Recht op data-portabiliteit 
Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming of op basis van contractuele 

voorwaarden, en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller 

(indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden.  

 

10.7. Recht op bezwaar 
Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van 

algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en op de hoogte brengen van de 

resultaten. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de 

verwerking.  

Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat 

wij uw verzoek ontvangen. 

 

11. Kunt u uw toestemming intrekken? 
Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Echter als er een wettelijke 

of contractuele reden is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens om deze reden nog steeds 

verwerken. Tevens mag de intrekking van uw toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te 

omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als 

legaal beschouwd.  

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:  

- Telefoon: 09/344.54.59 

- E-mail: privacy@cvbawonen.be  

- Adres: Marcel Mollelaan 17 te 9060 Zelzate 

- Website: www.cvbawonen.be 

 

12.  Hoe kunt u een klacht indienen? 
Als we niet in staat waren om uw verzoek optimaal te behandelen, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit kan via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.  

 

 

 

 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
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13.  Wijzigingen in ons beleid  
Deze Privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 01/04/2019. We behouden ons 

het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Met uitzondering van kleine 

wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen van elke wijziging die een impact heeft op u situatie. 

 

 

Naam: …………………………………………….…….. Naam (partner): ……………………………….……………… 

Voornaam:…………………………………………….…. Voornaam (partner): …………………………………………. 

 

Datum: ………………………    Datum : ………………………… 

 

Handtekening      Handtekening (partner) 

 

 

 

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

 
 


