Kandidatenregister bouwgrond – Nieuwe inschrijving
WAGSO
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem
T 056 62 13 96
wagso@waregem.be
www.wagso.be

Openingsuren stadswinkel
Maandag: van 8.30u. tot 12.00u. en van 13.00u. tot 17.00u.
Dinsdag: van 8.30u. tot 18.30u. doorlopend
Woensdag: van 8.30u. tot 12.00u. en van 13.00u. tot 17.00u.
Donderdag: van 8.30u. tot 12.00u.
Vrijdag: van 8.30u. tot 12.30u.
Zaterdag: van 9.00u. tot 12.00u.

Via dit formulier kunt u zich laten registreren als kandidaat voor de aankoop van bouwgronden die door WAGSO
worden gerealiseerd. Momenteel werkt WAGSO eveneens aan de realisatie van het specifieke project
Spoorweglaan, waarvoor ook een bijzonder kandidatenregister wordt bijgehouden. Onder de titel “Keuzes” kunt
u uw voorkeur laten weten. Een registratie in het kandidatenregister is vrijblijvend, doch geeft u de garantie
dat u als één van de eersten op de hoogte wordt gehouden van nieuwe projecten waarvoor u uw interesse heeft
laten blijken, alsook worden de kandidaturen chronologisch gerangschikt.
Let op: Uw kandidatuur is pas geregistreerd als het volledig ingevulde en ondertekende formulier wordt
terugbezorgd. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren komen in aanmerking.
Het volledig ingevulde document kunt u doormailen naar wagso@waregem.be.
U kunt het document ook afgeven in de stadswinkel of versturen met de post.
Indien de gegevens gaan over 2 personen, dan moeten beide personen het formulier ondertekenen.
Enkel de personen die bij naam vermeld staan op dit formulier kunnen als kandidaat in aanmerking komen.
Een kandidatuur is aldus niet overdraagbaar.
Gaan de gegevens over een minderjarige (min. 16 jaar), dan ondertekent de wettelijke voogd het formulier.

Persoonsgegevens
Vul hieronder uw gegevens volledig in en dit in HOOFDletters en in duidelijk leesbaar handschrift.
Aanspreektitel: _____________________________________________________________________________
Naam: ____________________________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________________________
Postcode:__________________________________________________________________________________
Gemeente: ________________________________________________________________________________
Email: ____________________________________________________________________________________
Telefoon: __________________________________________________________________________________
Geboortedatum: ___________________________________________________________________________

Keuzes
U kunt zich laten registreren voor het concrete project Spoorweglaan, dan wel voor het algemeen
kandidatenregister. Het is belangrijk dat zowel onder punt 1 als punt 2 een keuze wordt aangeduid.
1. Duidt uw keuze aan voor het project Spoorweglaan (opname in het specifiek kandidatenregister).

o
o

JA - Ik ben kandidaat voor het project Spoorweglaan.
NEE - Ik ben geen kandidaat voor het project Spoorweglaan. Mijn gegevens worden niet (langer)
opgenomen in het specifiek register.

2.

Duidt uw keuze aan voor het algemeen kandidatenregister

o

JA - Ik ben kandidaat voor bouwgrond. Ik wil in het algemeen kandidatenregister opgenomen
worden voor een toekomstig project.

o

NEE - Ik ben geen kandidaat voor bouwgrond. Mijn gegevens worden niet (langer) opgenomen in
het algemeen register.

Als u bij één van de opties “ja” aanduidt, dan gaat u akkoord dat WAGSO uw persoonlijke gegevens bijhoudt en verwerkt.
Dit gebeurt enkel voor projecten van verkoop van bouwgronden bij realisaties van WAGSO. Indien uw adres wijzigt, dient u
dit schriftelijk aan WAGSO te laten weten. Dat geldt ook voor uw emailadres als u dit officieel heeft laten registreren. De
regel is dat u na elke laatste bevestiging (maximum) drie volle kalenderjaren op de algemene kandidatenlijst blijft staan.
Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in een kandidatenregister heeft u o.a. de rechten volgens de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij vragen of als u die rechten wil uitoefenen, kan u contact opnemen met de
maatschappelijke zetel van WAGSO. U richt dit (expliciet) aan de Data Protection Officer. Mocht uw vraag of verzoek naar
uw mening niet naar behoren zijn beantwoord, dan kan u zich richten naar de gegevensbeschermingsautoriteit
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
Door het invullen en terugbezorgen van dit formulier verklaart u zich akkoord met het reglement houdende kandidaten voor
bouwgronden, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van WAGSO. De laatste versie is integraal te raadplegen op
www.wagso.be/betaalbaar-wonen.
In principe zal u na uw inschrijving (maximum) drie volle kalenderjaren op de algemene kandidatenlijst blijven staan. U kan
ons wel altijd laten weten dat uw situatie veranderd is (bv. u heeft ondertussen al een woning of bent verhuisd) of dat u niet
langer geïnteresseerd bent. Per project kunnen bijkomende voorwaarden worden bepaald. Dit kan onder andere zijn dat
a) u op het moment van aankoop van de bouwgrond geen andere woning(en) of bouwgrond mag bezitten.
b) enkel natuurlijke personen bouwgrond kunnen aankopen.
Als de procedure voor een project definitief vastligt, dan krijgt elke in het specifieke register opgenomen kandidaat de
nodige informatie.

Voor akkoord,
Datum: ________________________________

____________________________________
naam + handtekening

_______________________________________
naam + handtekening (in geval van 2 personen)

