Aanvraagformulier voor
ADVIESCHEQUE GEMEENSCHAPPELIJK WONEN
uitgereikt door het Luchtkasteelfonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting en
gecoördineerd door Samenhuizen vzw / Habitat &Participation asbl

1. ONZE GROEP
Een (start)groep van minstens 2 (toekomstige) bewoners uit 2 verschillende wooneenheden in een gepland of
bestaand initiatief van gemeenschappelijk wonen. Gegevens van de 2 personen die de groep vertegenwoordigen :
Voornaam:

Naam :

Straat & huisnr. :
Tel :

Gemeente :

Postnr.. :

Gemeente :

Mail :

Voornaam:

Naam :

Straat & huisnr. :
Tel :

Postnr.. :

Mail :

Huidig aantal huishoudens (alleenstaanden of koppels, al dan niet met kinderen):
Huidig aantal betrokken volwassenen:
Huidig aantal betrokken kinderen (< 18 j):

2. ONS PROJECT
Naam of werktitel:
Website:
a. Type woongemeenschap*
* zie samenhuizen.be voor types woongemeenschappen

b. regio of locatie (bvb rond Mechelen, bvb Haspengouw, bvb Zuidkust, bvb Kerkstraat 12 in Herne, …)

c. Juridische structuur:
Huidige juridische structuur: О feitelijke vereniging О vzw О C.V.B.A. О vereniging van mede-eigenaars О andere
Toekomstige juridische structuur:
О vzw О C.V.B.A. О vereniging van mede-eigenaars О andere, nl: ______________ О is nog niet bepaald
d. Welk project : geef beknopt idee, concept, doelstellingen, eventueel financieel plan en tijdslijn :

e. Fase van het project :

1. Initiatiefgroep (oriënterend zoeken)

3. Bouwfase (bouw, verbouwing)

2. Startgroep (site vastgelegd)

4. Bewoning (samen wonen)

3. GEWENST ADVIES
Een punctuele, korte hulp of toelichting van een externe expert
a. Vanuit welke expertise

juridisch

groepsbegeleiding

architecturaal

financieel

andere, welke :
b. Welke vraag, welk advies : geef beknopt de aard van het nodige advies

VERDER VERLOOP
Indien deze aanvraag is aanvaard, zal achtereenvolgens:
1. de groep de factuur of onkostennota van de expert(s) betalen
2. de groep de betaling bewijzen en
3. de return (geschreven advies van expert en groep) leveren (zie voorwaarden) aan Samenhuizen
4. ¾ van de kostprijs van het advies (met een max. van € 450 per cheque) wordt terugbetaald
Rekeningnummer:
IBAN nummer :
op naam van :
adres :

twee namen en handtekeningen van de aanvragers :

Bedankt voor de aanvraag, succes met jullie project !
Alle correspondentie en communicatie over deze aanvraag via :
Samenhuizen vzw , Toekomststraat 6, 1800 Vilvoorde
0489 92 64 64 - info@samenhuizen.be - www.samenhuizen.be

