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Tel. 03/490 30 50 
Info@lmhlier.be 

VERKLARING OP EER – OMGANGSREGELING KINDEREN 
Betreft de kandidaat-huurder: 
Naam en voornaam   : .…………………………………………………………………. 
Adres     : ………………………………………………………………….. 

Inschrijvingsnummer   : ………………………………………………………………….. 
_____________________________________________________________________________ 

Ik, ondergetekende, 
Naam en voornaam andere ouder : ………………………………………………………………….. 

Adres  : ………………………………………………………………….. 

Rijksregisternummer : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ 

vermeld hieronder naam en voornaam van de kinderen die bij mij gedomicilieerd zijn en op 
regelmatige basis bij de andere ouder verblijven en er overnachten: 

Naam en voornaam kind Rijksregisternummer kind 

_ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ 

_ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ 

_ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ 

Ik verklaar op eer dat: 

O Ik geen sociale woning huur. Ik geef hierbij de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting 
de toestemming om dit te controleren. Ik bevestig dat bovenvermelde kinderen bij mij 
gedomicilieerd staan.  

O Ik wel een sociale woning huur bij ………………………………………………. (naam 
sociale verhuurder). Ik bezorg een kopie van deze verklaring aan mijn sociale verhuurder. 
Ik bevestig dat bovenvermelde kinderen bij mij gedomicilieerd staan.  

Datum: ………………………. 

……………………………………………. 

Naam en handtekening van de ouder 
waarbij de kinderen gedomicilieerd zijn 

Datum: ………………………. 

………………………………………………………. 

Naam en handtekening van de ouder waarbij de 
kinderen regelmatig verblijven en overnachten. 
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