
Aanvraagformulier tot het bekomen van de 
gemeentelijke aanpassingspremie voor levenslang wonen in een woning 

(aangenomen door de GR in zitting van 14 november 2019) 

 

Indienen bij het gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Woondienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke 

TEGEN ONTVANGSTBEWIJS 

 

HET DOSSIER MOET UITERLIJK 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 en voornaam samenwonende:  ___________________________________________________ 

Geboorteplaats en datum:  ____________________________________________________________ 

Belastbaar inkomen aanvrager (2 jaar vóór de aanvraagdatum): € _____________________________  
(max. € 40 000) 

Huidige woonplaats: _________________________________________________________________ 

Gemeente en postnummer:  ___________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ___________________________________________________________________  

E-mail: ___________________________________________________________________________ 

Rekening nr.: BE ___________________________________________________________________  

 

De aanvrager is : □ particuliere persoon bejaarde +50jr 

 □ particuliere persoon met een handicap  VAPH - nummer: ______________ 

 □ particuliere persoon die in aanmerking komt voor zorgwonen 

  

 

 

Vak II  Inlichtingen betreffende de premiewoning 
 

 

Adres van de woning: ________________________________________________________________ 

Kadastraal Inkomen woning (niet geïndexeerd):  € ________________________  (maximum € 1 200) 

 

 

 

OOSTROZEBEKE 



Vak III  Premieaanvraag 

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

 

* AARD VAN DE WERKEN * 

 

□ Categorie A: verbeteren van de toegankelijkheid in de woning 

O.m. volgende werken komen in aanmerking: 

 beperken van drempels voor toegang tot de woning (voordeur, achterdeur,…) en in de woning 

 voorzien van voldoende grote doorgangsmaten voor de deuren alsook de opstelruimte naast, voor en 
  achter de deuren 

 voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden 

 … 

□ Categorie B: plaatsen van een (trap)lift 

 

□ Categorie C: automatisering 

O.m. volgende werken komen in aanmerking: 

 automatisering rolluiken, minimum in de kernwoning 

 plaatsen van automatische deuropeners 

 automatisering garagepoorten komt niet in aanmerking voor betoelaging, behalve voor personen met  
een handicap en premieaanvragers ouder dan 70 jaar 

 … 

□ Categorie D: aanpassingswerken aan de badkamer 

O.m. volgende werken komen in aanmerking: 

 aanpassen of inrichten badkamer 

 vervangen bad door douche met een opstand van maximum 10 cm en met aangepaste toebehoren 
(glijstang, zitje…) 

 voorzien van een douche met een opstand van maximum 10 cm en met aangepaste toebehoren ( 
glijstand, zitje…) 

 aanpassen vloerbekleding (voorzien van slipvrij materiaal) 

 voorzien van de nodige handgrepen en steunen 

 voorzien van vrije ruimte onder de lavabo 

 aanpassen schakelaars en stopcontacten 

 voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden 

 … 

□ Categorie E: aanpassing slaapkamer, leefruimte en/of keuken 

O.m. volgende werken komen in aanmerking: 

 aanpassen vloerbekleding slaapkamer, leefruimte en/of keuken 

 aanpassen/ inrichten van een slaapkamer 

 aanpassen keuken zodat die voldoende ruim, veilig en comfortabel is 

 aanpassen schakelaars en stopcontacten 

 voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden 

 … 

 

 

 



□ Facultatieve categorie F: aanpassing toilet 

O.m. volgende werken komen in aanmerking: 

 voorzien van een toilet aangepast aan de noden van de gebruiker 

 voorzien van de nodige handgrepen en steunen 

 voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden 

 … 

 

 

Zijn de werken reeds gestart? _____________ 

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 Inlichtingen betreffende andere aangevraagde premies 

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

Gemeente Oostrozebeke 

 Verbeteringspremie 

 

 

Vlaams Gewest  

 Aanpassingspremie/ Renovatiepremie 

 

Andere premies   

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 



Vak V   Bij te voegen stukken 
 

 

 Aanslagbiljet betreffende het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum 

 Eigendomsbewijzen (met uw identiteitskaart en pincode bij uw woonbegeleider) 

 Kopie bankkaart 

 Attest van bewoning en gezinssamenstelling 

 

Voor personen met een handicap 

 Attest van invaliditeit  VAPH (dossiernummer) 

 

Voor personen die in aanmerking komen voor zorgwonen 

 Attest van invaliditeit  VAPH (dossiernummer)  VDAB 

 Doktersattest 

 

 

Vak VI   Verbintenissen 

 

 

De aanvrager : 

- 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 Woondienst Regio Izegem om de nodige gegevens op te vragen bij de 
bevoegde diensten die nodig zijn voor het verwerken van dit premiedossier; 

- 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. 

- Verklaart in eer en geweten dat bovenstaande gegevens correct zijn. 
 
 
 
Naam premieaanvrager 1: 

Datum: 

Handtekening premieaanvrager 1: 
 
 
 
 
Naam premieaanvrager 2: 

Datum: 

Handtekening premieaanvrager 2: 
 
 
 
 
 

 


