
Aanvraagformulier tot het bekomen van de 

gemeentelijke VERBETERINGSPREMIE voor woningen 

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 30 december 2019 

en gewijzigd in zitting van 21 december 2020) 

 

In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Woondienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem  

TEGEN ONTVANGSTBEWIJS 

 

HET DOSSIER MOET 45 DAGEN VOOR AANVANG VAN DE WERKEN WORDEN INGEDIEND 

 
Aanvraagdatum: ___________________________ Dossiernummer: ___________________________ 

(In te vullen door de administratie) 

 

Vak I: Identiteit van de aanvrager 
 

 
Naam en voornaam: ___________________________________________________________________ 

Geboorteplaats en datum: _______________________________________________________________ 

Naam echtgeno(o)t(e) of samenwoner: _____________________________________________________ 

Geboorteplaats en datum: _______________________________________________________________ 

Naam mede-eigenaar(s): ________________________________________________________________ 

Aantal personen ten laste: ______________________________________________________________ 
 
Gezamenlijk belastbaar inkomen aanvrager (3 jaar vóór de aanvraagdatum): € ______________________  
(max. € 33 000 vr alleenstaande – max. € 38 000 vr alleenstaande met beperking en samenwonenden – toeslag van € 2 200 pp 
ten laste -  niet van toepassing vr eigenaar-verhuurder ) 

Huidige woonplaats: ___________________________________________________________________ 

Gemeente en postnummer: _____________________________________________________________ 

Telefoonnummer:______________________________________________________________________ 

E-mailadres:__________________________________________________________________________ 

Post- of bankrekening nr.: BE_____________________________________________________________ 

 

De aanvrager is:  eigenaar-bewoner (na voltooiing van de verbeteringswerken) 

  eigenaar-verhuurder (woning wordt verhuurd aan een SVK) 

Bezit andere woningen : _____________________________________________________________ 
 

(niet van toepassing voor eigenaar-verhuurder) 

 

 

Vak II: Inlichtingen betreffende de premiewoning 
 

 
Adres van de woning: __________________________________________________________________ 

Betreft het een woning die gesloopt en heropgebouwd wordt:  ja / neen 

Bouwdatum van de woning: ________________________________________________ (ouder dan 40 jaar) 

Kadastraal Inkomen woning (niet geïndexeerd):  € __________________________________ (max. € 1 000) 

 

LEDEGEM 



 

Vak III: Premieaanvraag 

Aanvraag in te dienen uiterlijk 45 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken 

 

Aard van de werken (detailleren a.u.b.) + kostenraming 
 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

Zijn de werken reeds gestart? ____________________________________________________________ 

 

Zijn de werken bouwvergunningsplichtig ? ja / neen 

Zo ja, werd een bouwvergunning aangevraagd of afgeleverd ? ja / neen 

 

 

Vak IV: Inlichtingen betreffende andere aangevraagde premies 
 

Indien U in aanmerking komt, gelieve aan te kruisen welke premie aangevraagd werd/wordt. 

Gemeente Ledegem 

❑ Aankooppremie 

❑ Gemeentelijke premie voor levenslang wonen  voor bejaarden, personen met een handicap en 
personen die in aanmerking komen voor zorgwonen 

 

Vlaams Gewest  

❑ Aanpassingspremie/ Renovatiepremie 

 

Andere 

❑ ________________________________________________________ 

❑ ________________________________________________________ 

❑ ________________________________________________________ 



Vak V: Bij te voegen stukken 
 

 

❑ Aanslagbiljet betreffende het inkomen van drie jaar voor de aanvraagdatum 
(moet niet toegevoegd worden indien de aanvrager eigenaar-verhuurder is)  

❑ Aanslagbiljet betreffende de onroerende voorheffing of een recent attest van het kadastraal inkomen 

❑ Eigendomsbewijzen (met uw identiteitskaart én pincode kan de woonwinkel dit aanvragen) 

❑ Attest kinderbijslag / invaliditeit / attest zorgwonen 
(moet niet toegevoegd worden indien de aanvrager eigenaar-verhuurder is) 

❑ Attest bewoning en gezinssamenstelling 
(moet niet toegevoegd worden indien de aanvrager eigenaar-verhuurder is) 

 

Na de werken: 

❑ Dossiernummer/bewijs uitbetaling andere premies (Vlaamse Gewest, Fluvius, …) 

 

 

Vak VI: Verbintenissen 
 

 

De aanvrager: 

- Verbindt zich ertoe, in geval van verkoop van de woning binnen een periode van 8 jaar na datum van 
toekenning van de premie, de premie integraal terug te betalen verhoogd met een administratieve kost 
van € 250,00; 

- Verbindt zich ertoe, in geval de verhuring via het sociaal verhuurkantoor stopgezet wordt door de 
eigenaar-verhuurder vóór het verstrijken van de 9-jarige periode, de premie integraal terug te betalen 
verhoogd met een administratieve kost van € 250,00; 

- Geeft toestemming aan Woondienst Regio Izegem om alle nodige documenten tot het bekomen van de 
premie, op te vragen bij de bevoegde diensten; 

- Verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden tot toekenning van de toelage zoals 
vastgesteld in het door de gemeenteraad goedgekeurd reglement; 

- Woondienst Regio Izegem hecht veel belang aan de correcte en veilige verwerking van uw gegevens. 
We doen dit volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze privacyverklaring 
kan u terug vinden op www.woondienst.be. 

- Zal toegang tot de woning verlenen om het onderzoek in te stellen; 

- Verklaart in eer en geweten dat bovenstaande gegevens correct zijn. 

 

Naam Premieaanvrager 1: 

Datum: 

Handtekening: 

 

 

Naam Premieaanvrager 2: 

Datum: 

Handtekening: 

 

 

 

 


