
Aanvraagformulier tot het bekomen van de 

stedelijke aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning 

(Besluit van de Gemeenteraad van 6 mei 2013, 

gewijzigd bij besluit in zitting van 20 december 2016 en 19 november 2019) 

 

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 en voornaam partner (premieaanvrager 2): ____________________________________________________ 

Geboorteplaats en datum:_______________________________________________________________________ 

Naam en voornaam samenwonenden, met uitzondering van partner en bloed- of aanverwanten tot de 2de graad: 

____________________________________________________________________________________________ 
 

De aanvrager(s) is/zijn:  eigenaar  senior (+50) 

  huurder  persoon met een handicap 

   VAPH-nummer: __________________________________ 

   nieuwbouw (woning moet voldoen aan alle categorieën) 

   komt in aanmerking voor zorgwonen (65+ of attest) 
 
 
Gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar vóór de aanvraagdatum): € ___________________________________ 
(inkomen van premieaanvrager(s) + partner + andere samenwonenden met uitz. van bloed- of aanverwanten tot de 2de graad: max. € 42 000) 

 
 
Bezit andere woningen:  _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(woningen van premieaanvrager(s) + partner + andere samenwonenden met uitz. van bloed- of aanverwanten tot 2de graad: max. 2 in VE of VG) 
 
 

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

 

 

Vak II: Inlichtingen betreffende de premiewoning 
 

 
Adres van de woning: __________________________________________________________________________ 
 



Vak III: Premieaanvraag 
 

 

* AARD VAN DE WERKEN * 

 
 

□ Categorie A: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning 

- hoogteverschillen wegwerken 

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

- … 
 
 

□ Categorie B: Plaatsen van een (trap)lift 

- plaatsen van een traplift 

- plaatsen van een lift 
 
 

□ Categorie C: automatisering 

- automatisering rolluiken minimaal in de kernwoning 

- plaatsen van automatische deuropeners 

- … 
 
 

□ Categorie D: aanpassingswerken aan de badkamer 

- inrichten aangepaste badkamer in de kernwoning 

- vervangen bad door douche met een opstand van max. 10 cm en met aangepaste toebehoren (glijstang, 
zitje, handgrepen, …) 

- voorzien van een douche met een opstand van max. 10 cm en met aangepaste toebehoren ((glijstang, 
zitje, handgrepen, …) 

- 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 

- aanpassen vloerbekleding slaapkamer, leefruimte en/of keuken 

- inrichten van een slaapkamer in de kernwoning 

- 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 

- voorzien van een toilet aangepast aan de noden van de gebruiker 

- voorzien van de nodige handgrepen en steunen 

- … 
 
 



 

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 
 

 
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; 

- Verbindt hij 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; 

- 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; 

- 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 V: Bij te voegen stukken 
 

 

❑ Aanslagbiljet betreffende het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum - aanvraag 2019 = ink. 2017, aj. 2018 
(indien u het aanslagbiljet v/h ink. van 2 jr. geleden nog niet ontvangen heeft, kan u voorlopig dit van 3 jr. ervoor bezorgen) 

❑ Attest voor eigendomsregistratie (EID met pin-code meebrengen van alle premieaanvragers) 

❑ Attest invaliditeit indien geen 50 jaar of attest dat in aanmerking komt voor zorgwonen 

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

❑ Kopie bouwvergunning (indien een bouwvergunning vereist is) 

 


