
Aanvraagformulier tot het bekomen van de 

stedelijke verbeteringspremie voor woningen 

(Besluit van de GR  20 december 2016) 

 

In te dienen bij de Woondienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS 
 

AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 45 KALENDERDAGEN VÓÓR AANVANG VAN DE WERKEN 
 

 
Aanvraagdatum: ____________________ Dossiernummer : _______________________ 

(In te vullen door de administratie) 
 

 
 

Vak I: Identiteit van de aanvrager 
 

 
Naam premieaanvrager 1:  ______________________________________________________________________ 

Voornaam premieaanvrager 1: ___________________________________________________________________ 

Geboorteplaats en datum:  ______________________________________________________________________ 

Rijksregisternummer:  __________________________________________________________________________ 

Huidige woonplaats (straat + nr.): _________________________________________________________________ 

Postnummer en Gemeente:  _____________________________________________________________________ 

Tel.nr.: _______________________________________ GSM:  ____________________________________ 

Emailadres: __________________________________________________________________________________ 
 
 
Naam premieaanvrager 2:  ______________________________________________________________________ 

Voornaam premieaanvrager 2: ___________________________________________________________________ 

Geboorteplaats en datum:  ______________________________________________________________________ 

Rijksregisternummer:  __________________________________________________________________________ 
 

 De aanvrager(s) is/zijn:  eigenaar-bewoner 

   bewoner-niet-eigenaar 
 
 
Naam en voornaam echtgeno(o)t(e) of samenwoner-NIET EIGENAAR: ___________________________________ 

Naam mede-eigenaar(s)-NIET BEWONERS: ________________________________________________________ 
 
 

 

 

Vak II:  Inlichtingen betreffende de premiewoning 
 

 
Adres van de premiewoning: _____________________________________________________________ 

Bouwdatum van de woning:  ___________________________________________ (woning moet minimum 40 jaar oud zijn) 

Kadastraal Inkomen woning (niet geïndexeerd):  € _______________________________(KI mag max. € 1 200 bedragen) 

 
(Bij samenvoeging woningen: max. € 1 200) 

 

IZEGEM 



 

Vak III:  Allerhande info betreffende de premieaanvraag 
 

 
Gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar vóór de aanvraagdatum): € ___________________________________ 

(inkomen van alleenstaanden: max. 42 000) 

(van alleenstaanden met één of meerdere personen ten laste: max. 60 000) 

(van gehuwden en wettelijke of feitelijk samenwonenden: max. 60 000) 

Bezit andere woningen :  _______________________________________________________________________ 

 :  _______________________________________________________________________ 

(woningen van alle premieaanvragers + samenwonenden) 

Rekeningnummer voor storten van de premie: BE _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _ 

 
Indien de bewoner-niet-eigenaar de woning saneert, 
de naam, voornaam en adres van de (mede-)eigenaar(s):  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Huidige huurprijs woning:  _______________________________________________________________________ 

 

 

Aard van de werken (detailleren a.u.b.): 
 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Zijn de werken reeds gestart?  ja  /  neen 

Zo ja, welke werken werden reeds gestart? 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Zijn de werken bouwvergunningsplichtig?  ja  /  neen 

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

 



Vak IV:  Verbintenissen 
 

 

Indien de aanvrager eigenaar-bewoner is, 

- Verbindt hij zich ertoe, in geval van verkoop van de woning binnen een periode van 8 jaar na de datum van 
definitieve toekenning van de premie, de premie integraal terug te betalen + een administratieve kost van € 250. 

 

De premieaanvrager, 

- Verbindt zich ertoe de gewestelijke en enige andere premies aan te vragen, waarop hij recht zou hebben in 
verband met de verbetering aan de onder dit reglement bedoelde woning, het bewijs van hun aanvraag voor te 
leggen en mededeling te geven van de beslissingen over de toegekende toelagen 

- Verbindt zich ertoe, om de facturen van de in aanmerking komende werken, binnen de 5 jaar na principiële 
toekenning van de premie binnen te brengen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem 

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

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

- Geeft toestemming aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem om de nodige gegevens op te vragen bij de 
bevoegde diensten die nodig zijn voor het verwerken van dit premiedossier 

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

Naam premieaanvrager 1: 

Datum: 

Handtekening premieaanvrager 1: 

 

 

 

 

Naam premieaanvrager 2: 

Datum: 

Handtekening premieaanvrager 2: 

 

 

 

 

 



Vak IV: Bij te voegen stukken 
 

 

 Aanslagbiljet betreffende het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum (aanvraag 2020= ink. 2018, aj. 2019) 
(indien u het aanslagbiljet v/h ink. van 2 jr. geleden nog niet ontvangen heeft, kan u voorlopig dit van 3 jr. ervoor bezorgen) 

 Bewijs van aantal eigendommen (met identiteitskaart + pincode van alle aanvragers aan het loket aanvragen) 

 Attest van bewoning en gezinssamenstelling (te verkrijgen bij de bevolkingsdienst in het stadhuis) 

 Kopie bouwvergunning (indien een bouwvergunning vereist is)  

 

Indien de aanvrager bewoner-niet-eigenaar is: (hiervoor kunnen standaardformulieren verkregen worden!) 

 Attest van de eigenaar waaruit blijkt dat hij instemt met de werken 

 Attest van de eigenaar waaruit blijkt dat de aanvrager een recht van gebruik en genot van de woning heeft tot 
het einde van de huurovereenkomst 

 Attest van de eigenaar waaruit blijkt dat hij, te rekenen vanaf de datum van definitieve toekenning van de 
premie, gedurende minimum 3 jaar en tot het einde van de huurovereenkomst geen enkele huurverhoging zal 
doorvoeren op grond van het gesubsidieerde deel van de uit te voeren werken 

 

 

 

 
 


