Inschrijvingsnummer

Maatschappij voor sociale woningbouw
Kantoor Antwerpen
Reinaartlaan 8, 2050 Antwerpen
Tel. 03/210.94.00
Info@abc-shm.be of www.abc-shm.be

Kantoor Gent
Stoppelstraat 48 GLV, 9000 Gent
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Inschrijvingsformulier voor een sociale
huurwoning
Met dit formulier vraag je een sociale huurwoning aan. Je vult dit formulier correct in en tekent op blz.9.
Kom met dit formulier en alle gevraagde documenten persoonlijk naar ons kantoor.
Let op! Als je dossier niet volledig is, heb je geen tijdelijk verblijfsdocument of ben je ingeschreven in het wachtregister?
Dan kunnen wij je niet inschrijven als kandidaat-huurder.

1. Vul jouw persoonlijke gegevens in.
Je persoonlijke gegevens (= toekomstige referentiehuurder)

Persoonlijke gegevens van je partner

Naam: ................................................................................................

Naam: ................................................................................................

Voornaam: ........................................................................................

Voornaam: ........................................................................................

Geboortedatum: ......................................................……………………….

Geboortedatum: ....................................................…………………………

Geboorteland: ...................................................................................

Geboorteland: ...................................................................................

Geslacht: □ man □ vrouw

Geslacht: □ man □ vrouw

Burgerlijke staat: □ gehuwd

Burgerlijke staat: □ gehuwd

□ ongehuwd

□ ongehuwd

□ wettelijk samenwonend

□ wettelijk samenwonend

□ feitelijk samenwonend

□ feitelijk samenwonend

□ gehuwd, maar je leeft gescheiden

□ gehuwd, maar je leeft gescheiden

□ feitelijk gescheiden

□ feitelijk gescheiden

□ wettelijk gescheiden

□ wettelijk gescheiden

□ weduwe(naar)

□ weduwe(naar)

Beroep: …………………………………………………………………………………….…..

Beroep: ………………………………………………………………………………….……..

Nationaliteit: ……………………………………………………………………...……….

Nationaliteit: …………………………………………………………………..…………….

Rijksregisternummer: …….-.........-.........-............-..............................

Rijksregisternummer: …….-.........-.........-............-..............................

Heb je een handicap?: □ ja

Heb je een handicap?: □ ja

(voeg het attest toe van de FOD Sociale Zekerheid)

□ nee

(voeg het attest toe van de FOD Sociale Zekerheid)

□ nee
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Heb je een voorlopige bewindvoerder/collectieve
schuldbemiddelaar: Ja □
neen □
Zo ja, noteer hier de contactgegevens en de duur:
…...........................................................…………………………………………
………………………………………………………………………………………….………….

Heb je een voorlopige bewindvoerder/collectieve
schuldbemiddelaar: Ja □
neen □
Zo ja, noteer hier de contactgegevens en de duur:
…...........................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………….

2. Wat is jouw adres nu?
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Je adres

Je postadres (als dit niet hetzelfde is als je adres)

Straat: ...................................................................................

Straat:.......................................................................................

Nummer: ................................. Bus: ....................................

Nummer: ................................. Bus: .......................................

Postcode: .............................................................................

Postcode: .................................................................................

Gemeente: ...........................................................................

Gemeente: ...............................................................................

Telefoonnummer: .......................................………………………

Telefoonnummer: .....................………………………..…………………

E-mail: .........................……………………….…………………...……….. E-mail: .......................……………….……………….……………….……….

3. Heb je kinderen die met jou in de woning gaan wonen? (Kruis aan)
 Ja (vul de tabel hieronder in)

 Nee (ga naar vraag 4)
geboortedatum

naam en voornaam

1.
2.
3.
4.
5.
6.

rijksregisternummer

persoon met
handicap (lees
punt 7)

m/v

.. - .. - .. - ... - ..



m/v

.. - .. - .. - ... - ..



m/v

.. - .. - .. - ... - ..



m/v

.. - .. - .. - ... - ..



m/v

.. - .. - .. - ... - ..



m/v

.. - .. - .. - ... - ..



geslacht

co-ouderschap of
bezoekrecht:
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

4. Zijn er andere personen die mee in de woning gaan wonen? (Kruis aan)
 Ja (vul de tabel hieronder in)

naam en voornaam

1.
2.

 Nee (ga naar vraag 5)
geboortedatum

rijksregisternummer

persoon met
handicap (lees
punt 7)

m/v

.. - .. - .. - ... - ..



..................

m/v

.. - .. - .. - ... - ..



..................

geslacht
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verwantschap

5. Heb je nog familie in het buitenland en plan je een gezinshereniging? (Kruis aan)
 Ja (vul dan hieronder alles correct in)
familieband
(kind, ouder,
broer …)

naam en voornaam
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 Nee (ga naar punt 6)
geboortedatum

m/v

1.

m/v

2.

m/v

3.

m/v

4.

m/v

komt deze persoon ooit naar
België om bij u te wonen?
JA

/

NEE

JA

/

NEE

JA

/

NEE

JA

/

NEE

persoon met
handicap?
(lees punt 6)
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

6. Controle eigendomsvoorwaarde
Hiermee verklaar je dat je geen woning of bouwgrond bezit of in vruchtgebruik hebt in België of in het
buitenland. Foutieve informatie kan leiden tot de schrapping van jouw kandidatuur of als je later huurder
bent, zetten we de huurovereenkomst meteen stop.
Persoonlijke verklaring op erewoord
De aanvrager, zijn/haar echtgenoot of de persoon met wie hij (zij) wettelijk of feitelijk samenwoont,
Verklaren op erewoord:
Dat hij (zij) en de leden van het gezin zoals hiervoor opgegeven, op datum van de ondertekening van deze verklaring, geen
andere onroerende goederen (1) gedeeltelijk of volledig bezitten dan deze hierna vermeld: (2)
Goed 1

Goed 2

Gemeente – Land:
Straat, nr. of plaatsnaam:
Kadastrale aanduiding:
Aard van het goed:
Aard van het recht (3):

(1) woning, appartement, gebouw, perceel grond….;
(2) indien men geen onroerende goederen of rechten bezit: ‘NIHIL’ vermelden;
(3) gedeeltelijk of volledige eigendom, gedeeltelijk of volledig vruchtgebruik, blote eigendom, gebruik of bewoning, erfpacht, opstal;

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening
echtgenoot of samenwoner

Akkoordverklaring voor uitwisseling persoonsgegevens
De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van ABC – Reinaartlaan 8, 2050 Antwerpen en
van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om
de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden
voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden door de huurders worden nageleefd.
Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronis che
bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de kandidaat-sociale huurders ook
uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de taalbereidheidsvoorwaarde en met de
Onthaalbureaus voor de opvolging van de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.
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Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld
worden met het IVA Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring.
Overeenkomstig de beraadslaging VTC 37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook
uitgewisseld worden met het IVA Wonen Vlaanderen in het kader van de huurpremie.
Mits je jouw identiteit aantoont en op jouw schriftelijk verzoek heb je overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. Je beschikt ook over
de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register).

7. Extra informatie
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Je wilt niet overal wonen? Je wilt dat ABC hier rekening mee houdt?
Vul onderstaande tabel in en kruis het juiste antwoord aan:

Heb je fysieke beperkingen?1 Zo ja: ........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………
Zijn trappen een probleem voor jou?2
Ja □
neen □
Je bent rolstoelgebruiker en wenst een aangepaste woning*
Ja □
neen □
Je bent rolstoelgebruiker en wenst geen aangepaste woning
Ja □
neen □
Heb je een lift nodig ?3
Ja □
neen □
Maximum verdieping waar ik wil wonen □ niet belangrijk
□ GLV □ 1-4 □ 5-8 □ 9-12 □ >13
Hoeveel huur (zonder voorschotten of extra kosten) wil je maximaal betalen ?
350 €/maand □ 450 €/maand □ 550 €/maand □ 650 €/maand □ niet van toepassing □

8. Waar wil je wonen?
Kruis hieronder aan wat jouw voorkeur type woning is:
•
•
•

Kies voldoende mogelijkheden. Als je keuze te beperkt is, wordt je kans op een sociale woning te klein en kan ABC je
keuze weigeren.
Zorg ervoor dat je keuze van aantal slaapkamers overeenstemt met je gezinssamenstelling (dit is de rationele
bezetting). Sommige woningen zijn voorbehouden voor rolstolgebruikers.
Meer informatie geven wij je graag persoonlijk aan onze balie. Je kan daar ook ons interne huurreglement nalezen.

Fysieke beperkingen moet telkens gestaafd worden met de nodige documenten.
Problemen met trappen moet telkens gestaafd worden met een medisch attest.
*Indien je rolstoelgebruiker bent een aangepaste woning nodig hebt, moet dit gestaafd worden met een medisch attest, waarin vermeld
staat dat een aangepaste woning noodzakelijk is.
3 De noodzakelijkheid van een lift moet telkens gestaafd worden met een medisch attest.
1
2
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Studio □
Appartement □ aantal slaapkamers …..……
Huis □ aantal slaapkamers ………..
Rolstoeltoegankelijke woning □
Vul de tabel in. Zet een kruisje  in de tabel. Meerdere kruisjes zijn mogelijk.
Je kan enkel per deelgemeente kiezen, niet per straat of gebouw.
De keuzes die je maakt, blijven tot aan de volgende actualisatie behouden. Tot dan kan u NIETS wijzigen, tenzij
je een goede reden hebt.

Woonplaats
Studio

App 1
slk
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App 2 slk

Huis 2
slk

App 3
slk

Huis 3
slpk

App 4 slpk

Huis 4 slpk

Huis 5 slpk

2050 Antwerpen Linkeroever
2060 Antwerpen Stuivenberg en
Dam
2000 Antwerpen
–
Zuid en Cadiz
2018 Antwerpen
2140 Borgerhout
2100 Deurne
2170 Merksem
9000 Gent

9. Rationele bezettingsregels
ABC kijkt naar uw gezinssamenstelling en bepaalt zo de grootte van uw woning bij toewijzing.

Aantal slaapkamers

1

Aantal personen

2

0

1

X

X
X

2

3 APP

3 EGW

4 APP

4 EGW

5

X

3

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

8

X

X

X

X

9

X
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De maximuminvulling kan enkel wanneer het inwonende kinderen betreft die per 2 van hetzelfde geslacht een
slaapkamer delen (2 zusjes of 2 broertjes). Personen van een verschillende generatie dienen over een
afzonderlijke slaapkamer te beschikken (grootmoeder + dochter + kleindochter = 3 slpk).

10. Waar en wanneer kan je inschrijven?
Op maandag, woensdag en donderdag van 8.30u tot 11.30u in het kantoor te Antwerpen - Linkeroever,
Reinaartlaan 8. Een afspraak maken is niet nodig.
Op maandag van 8.30u tot 12.00u en donderdag van 13.00u tot 16.30u in het kantoor te Gent, Stoppelstraat
48 GLV. Een afspraak maken is niet nodig.
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Je kan op het moment van je inschrijving aan ABC vragen dat ABC je kandidatuur bezorgt aan andere sociale
huisvestingsmaatschappijen die in Antwerpen actief zijn:
• Woonhaven
• De Ideale Woning
Je kan op het moment van je inschrijving aan ABC vragen dat ABC je kandidatuur bezorgt aan andere sociale
huisvestingsmaatschappijen die in Gent actief zijn:
• Woningent
• Volkshaard
• Gentse Haard
Moet ABC je inschrijvingsformulier ook doorsturen naar ……………………………………………. (vul in: de SHM’s in de
streek/gemeente) □ ja □ nee
Let op : om uw inschrijving en keuze te vervolledigen, zal u zelf ook deze SHM moeten contacteren.

11. Welke papieren moet je meenemen?
Welke papieren neem je altijd mee?
Informatie over de identiteit van gezinsleden die
ouder zijn dan 18 jaar.

Waar kan je deze informatie krijgen of vinden?
Maak een kopie van het paspoort of geldige verblijfsdocumenten van alle
gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar.



Opgelet: wanneer je bent ingeschreven in het
wachtregister, dan kunnen wij je niet inschrijven als
kandidaat-huurder voor een sociale woning.
Vraag een attest van gezinssamenstelling op bij de Stad waar je woont.
Informatie over uw gezinssamenstelling.
Informatie over je inkomen referentiejaar 2015 –
aanslagjaar 2016.
Opgelet: we hebben de inkomsten nodig van alle
gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar. Op alle
documenten moet het bedrag en de periode vermeld
staan.
Je inkomen mag niet boven de inkomstengrenzen
liggen. Voor 2018 zijn dit de volgende bedragen:
Netto belastbaar inkomen van 2015 – aanslagjaar 2016:
•
Alleenstaande: € 24.452
•

Alleenstaande met invaliditeit: € 26.500

•

Alleenstaande met personen ten laste en koppels:
€ 36.676, verhoogd met € 2.050 per persoon ten
laste

OK?



Dat kan zijn:
•
Aanslagbiljet belastingen
•
Attest OCMW, werkloosheidsattest, uitkering ziektevergoeding of
invaliditeit.
•
pensioenfiche
Heb je geen inkomsten van 2015? Bezorg dan een overzicht van uw inkomsten
van 2016.
Heb je geen inkomsten uit 2016? Bezorg dan een overzicht van je eerste
inkomsten na 2016.
Heb je pas inkomsten sinds 2017 of 2018? Bezorg ons de inkomstenbewijzen.
Heb je geen inkomsten? Dan vul je bij ABC een “Verklaring op eer geen
inkomsten” in .
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Klopt onderstaande situatie voor jou?

Je bent getrouwd / wettelijk samenwonend, maar
je wil apart inschrijven?

Zo ja, breng dan deze papieren mee.
•
•
•
•
•

Ben je een ouder met bezoekrecht of coouderschap?

•
•
•
•
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Is er in jouw gezin een persoon met een handicap?

•

•
•

OK?

Een bewijs dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.
Een bewijs beëindiging wettelijke samenwoonst
OF dat er dringende maatregelen genomen zijn (bv. beslissing van een
vrederechter)
OF dat je minstens 1 jaar feitelijk gescheiden leeft.
Bij partnergeweld: een proces-verbaal OF een bewijs van slagen en
verwondingen OF een bewijs dat je in een vluchthuis blijft.



Een vonnis van de echtscheiding
OF een uitspraak van de vrederechter of rechter in kort geding
OF een akte van de notaris.
Bij een onderlinge overeenkomst hebben we een schriftelijke
verklaring over de bezoekregeling of omgangsregeling nodig,
ondertekend door beide ouders. Je vult bij ABC een formulier
“verklaring op erewoord verblijf op regelmatige basis van de kinderen
die niet gedomicilieerd zijn bij de ouder op het moment van
inschrijving” in. Dit document wordt door beide ouders ondertekend.



Attest Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of mutualiteit dat
een handicap van minimaal 66% constateert met vermelding van
periode en RIZIV-nummer
Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor 9
punten of met de zin ‘een vermindering van het verdienvermogen tot
één derde of minder’.
Voor de invalide personen die rolstoelgebonden zijn:
o
Een medisch attest waarin staat vermeld dat de persoon
rolstoelgebonden is en een aangepaste woning
noodzakelijk is.



Is er iemand van je gezin zwanger en wil je op de
wachtlijst staan voor een woning aangepast aan je
toekomstige gezinssituatie?

•
•

Attest gynaecoloog / arts minimaal drie maanden zwangerschap.
Opgelet: de toewijzing van een woning aangepast aan je toekomstige
gezinssituatie kan pas na de geboorte.



Woon je in een woning die onbewoonbaar of
ongeschikt is verklaard? (volgens artikel 15 van de
Vlaamse Wooncode of artikel 135 van de Nieuwe
Gemeentewet).

•
•
•

Besluit tot onbewoonbaarheidsverklaring en/of ongeschiktheid
(maximaal 2 maanden oud).
Technisch verslag afgeleverd door de wooninspecteur.
Het advies tot ongeschikt of onbewoonbaarverklaring met het
technisch verslag van het conformiteitsonderzoek dat voldoet aan de
voorwaarden



Je woont in een woning die onteigend gaat
worden.

•

Voeg de akte van onteigening toe (maximaal 2 maanden oud).



Je bent tussen 17 en 21 jaar oud en je woont
begeleid zelfstandig.

•

Een attest van de dienst die jou begeleidt. In dit attest moet de beginen einddatum van de begeleiding vermeld staan.



Je bent jonger dan 18 jaar en je bent ontvoogd
door de jeugdrechter?

•

Een kopie van het vonnis van de jeugdrechter over jouw ontvoogding.

Je bent mantelzorger of je ontvangt mantelzorg en
je wil hierdoor je woonkeuze (de ligging) beperken?

•

Attest van de mutualiteit met de gegevens van ontvanger en zorger.

Je staat onder bewindvoering.

•

Bezorg ons het vonnis van de vrederechter.

•

Bezorg ons de attesten de nodige attesten. We controleren of je
genoeg Nederlands spreekt. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je
komt wonen en ouder is dan 18 jaar, moet genoeg Nederlands
spreken.
Spreek je niet genoeg Nederlands? Dan verwijzen we je door naar
Atlas. Binnen het jaar dat je bij ons woont, moet je Nederlands
kunnen.

Spreekt u voldoende Nederlands?
Bent u een verplichte inburgeraar?
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12. Voldoe je aan de toelatingscriteria?
Als je een woning krijgt, controleert ABC :
• of je inkomen nog altijd voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
• dat niemand van je gezin een woning of bouwgrond in eigendom of vruchtgebruik heeft, in binnen- of
buitenland.

13. Eindverklaring
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Je verklaart officieel dat je de volledige en juiste informatie van de gezinssamenstelling,
eigendomssituatie en inkomen doorgeeft aan ABC.
Je bezorgt veranderingen van je adres of gezinssamenstelling, binnen de maand, altijd schriftelijk aan
ABC (info@abc-shm.be of ABC Cvba, Reinaartlaan 8 te 2050 Antwerpen).
Door je inschrijving mag ABC persoonlijke en andere informatie opvragen en deze informatie
controleren bij de bevoegde diensten. We gebruiken deze informatie om je klantendossier volledig te
maken.
Je verklaart kennis genomen te hebben van het intern huurreglement van ABC met de
inschrijvingsvoorwaarden, toelatingsvoorwaarden en van de modaliteiten met betrekking tot de
schrapping uit het inschrijvingsregister van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007
inzake het onderzoek naar het inkomen.

DATUM: ……………..

Handtekening aanvrager (toekomstige
referentiehuurder)

Handtekening echtgenoot of
samenwoner

………………………………………….………………

…………………………………….…………………..

Handtekening meerderjarige kinderen of verwanten
………………………………………………………………………….………………………………………………
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ANTWERPEN – LINKEROEVER - 2050
APPARTEMENTEN
Victor de la Montagnestraat
Gloriantlaan
Reinaartlaan
Julius Vuylstekelaan
A. Menystraat/U. Reniersstraat
Th. Gautierstraat/Victor Hugostraat
EENGEZINSWONINGEN
Emile Verhaerenlaan/ Mac Leodplein
Willem Gijselstraat/ Lode Zielenslaan
Victor dela Montagnestraat
Th. Gautierstraat/Victor Hugostraat
Micheletstraat/Walter Scotstraat
Pluvierstraat
Jonker van der Nootstraat
Alsemstraat / A. Verhoevenlaan
Gaston Burssenslaan
STUIVENBERG – DAM - 2060
APPARTEMENTEN
Sint-Jobstraat
Lange Beeldekensstraat
Diepestraat
Van Schoonhovenstraat
Driesnellenstraat/A.
Meurissestraat/Chocoladegang
Viaductdam/Bredastraat
EENGEZINSWONINGEN
Essenstraat
Lange Beeldekensstraat
ANTWERPEN – ZUID en CADIZ - 2000
APPARTEMENTEN
Geuzenstraat
Volkstraat
A. Michielsstraat
ANTWERPEN – 2018
Ommeganckstraat
Milisstraat
Plantin en Moretuslei
BORGERHOUT - 2140
APPARTEMENTEN
Helmstraat/Huybrechtstraat
Hof ter Lo
Hoge Weg/Fonteinstraat
Oud Strijderstraat
Jaak de Braeckeleerstraat
Turnhoutsebaan
DEURNE - 2100
APPARTEMENTEN
Bisschoppenhoflaan
MERKSEM - 2170
APPARTEMENTEN
Trammezandlei
Bredabaan
Frans de l’Arbrelaan
GENT - 9000
APPARTEMENTEN
Belvédèreweg
Stoppelstraat
Sassevaartstraat
Halve Maanstraat
Kraankinderstraat

AANTAL
1.245
129
129
289
369
216
84
154
30
9
5
32
14
20
13
17
14
AANTAL
139
36
19
4
18
29
33
AANTAL
5
3
AANTAL
58
12
14
32
31
8
8
14
AANTAL
185
12
100
35
8
6
16
AANTAL
60
AANTAL
22
5
9
7
AANTAL
279
153
77
19
10
20

TYPE

Studio
Studio
TYPE
2 slks.

1 slk.
1 slk.
1 slk.
1 slk.
1 slk.

2 slks.
2 slks.
2 slks.
2 slks.
2 slks.
2 slks.

3 slks.
3 slks.
3 slks.
3 slks.
3 slks.

3 slks
4 slks.
4 slks.
4 slks.
4 slks.
4 slks.
4 slks.
4 slks.
4 slks.

TYPE
1 slk.
1 slk.
1 slk.
1 slk.
1 slk.
TYPE

2 slks.
2 slks.
2 slks.
2 slks.
2 slks.

3 slks.
3 slks.

2 slks.

3 slks.

2 slks.

3 slks.
3 slks.

1 slk.
1 slk.
1 slk.

2 slks.
2 slks.
2 slks.

3 slks.

1 slk.
1 slk.
1 slk.

2 slks.
2 slks.
2 slks.

3 slks.

3 slks.
3 slks.

4 slks.

4 slks.

TYPE
Studio

TYPE
3 slks.

1 slk.

2 slks.
2 slks.
2 slks.
2 slks.
2 slks.
2 slks.

2 slks.

3 slks.

4 slks.

2 slks.
2 slks.
3 slk.

3 slks.

1 slk.

1 slk.
2 slk.

TYPE
1 slk.
1 slk.
1 slk.

2 slks.
2 slks.
2 slks.

3 slks.
3 slks.
3 slks.

1 slk.
1 slk.

2 slks.
2 slks.

3 slks.
3 slks.

Studio

TYPE
1 slk.

1 slk.
1 slk.

TYPE
Studio
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3 slks.
3 slks.
3 slk.

4 slks.

4 slks.

