
Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke 

AANPASSINGSPREMIE VOOR LEVENSLANG WONEN voor senioren, personen met een handicap  

en mensen die in aanmerking komen voor zorgwonen 

(GR zitting van 21 september 2021) 

 

Indienen in het Sociaal Huis van Ingelmunster, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Oostrozebekestraat 6 
te 8770 Ingelmunster 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 : ______________________________________________________________ 

Huidige woonplaats : ___________________________________________________________________ 

Gemeente en postnummer : _____________________________________________________________ 

Telefoon / GSM : ______________________________________________________________________   

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 

De aanvrager is : 

 particuliere persoon senior  

 particuliere persoon met een handicap  

 particuliere persoon die een senior of pers.met handicap ten laste heeft 

 particuliere persoon die in aanmerking komt voor zorgwonen 

 
Gezamenlijk belastbaar inkomen aanvrager ≤ 65  € ______________________  (2 jaar vóór de aanvraagdatum) 
(max.  € 30 000,00 voor alleenstaanden – max. € 40 000 voor wettelijk samenwonende of gehuwden) 

 
Bezit andere woningen  :  ______________________________________________________ 
 

 

Vak II  Inlichtingen betreffende de premiewoning 
 

 

Adres van de woning : _________________________________________________________ 

 

INGELMUNSTER 



Vak III  Premie aanvraag 
 

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 vr de deuren en 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 

• Automatische deuropener(s). 

• Automatisering van garagepoorten ENKEL voor personen met een erkende handicap, premieaanvragers 
ouder dan 70 jaar en personen die in aanmerking komen voor zorgwonen. 

• … 

 

 Categorie D: aanpassing van de badkamer 

O.m. volgende werken komen in aanmerking: 

• Aanpassen of inrichten badkamer 

• Vervangen bad dr douche met opstand van max. 10cm én met aangepaste toebehoren (glijstang, zitje, …). 

• Voorzien van een douche met een opstand van max. 10cm én met aangepaste toebehoren (glijstang, zitje…) 

• Aanpassen vloerbekleding (voorzien van slipvrij materiaal). 

• Voorzien van de nodige handgrepen en steunen. 

• Voorzien van vrije ruimte onderlavabo. 

• 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 of 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 

 



 

Vak V   Bij te voegen stukken 

 

 

❑ Aanslagbiljet betreffende het inkomen van twee jaar vóór de aanvraagdatum 

❑ Kopie bankkaart 

❑ Eigendomsbewijzen (met identiteitskaart én pincode bij de woonwinkel aanvragen) 

❑ Attest invaliditeit VAPH, VDAB, FOD sociale zekerheid 

❑ Bewijs blijvende arbeidsongeschiktheid 66% ingevolge arbeidsongeval of beroepsziekte 

❑ Attest dokter 

❑ Attest van bewoning en gezinssamenstelling 
 

Na de werken: 

❑ Dossiernummer/bewijs uitbetaling andere premies (Vlaams Gewest, VAPH, …) 

 

 

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 alle 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: 

 

Datum: 

 

Handtekening premieaanvrager: 

 

 

 

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 hier terug vinden op 
onze website www.woondienst.be. 

 


