
 
 
 
 

Gemeentelijke premie voor het functioneel renoveren van 
woongelegenheden 

Identiteit van de aanvrager 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres (straat + nummer): ……………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats (postnummer + gemeente): ……………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: ................................................................................................................................... 

Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………………………………… 

Inlichtingen betreffende de betrokken woning  

De betrokken woning is gelegen te  

Adres (straat + nummer): ………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats (postnummer + gemeente): ………………………………………………………………………………… 

Met betrekking tot de woning/hoofdverblijfplaats bent u:        BIJLAGE 

 Eigenaar bewoner:     bewijs eigendom    OK 

 Eigenaar verhuurder:    bewijs eigendom    OK 

 Huurder:       huurcontract + akkoord eigenaar  OK 

- Datum van 1ste oprichting:   ………………………………    

- Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: …………….. euro 

Inlichtingen betreffende de betaling van de subsidie 

De tegemoetkoming dient in geval van toekenning te worden betaald door storting op 
onderstaand rekeningnummer op naam van de aanvrager: 
 
 

 

De ondergetekende verbindt er zich toe de onderzoeker toegang te verlenen tot de woning.  

Opgemaakt te Poperinge, op datum van …………………………………………….. 

 

Handtekening van de aanvrager : 

 

 

……………………………………………………… 

Ontvangstdatum: 

Datum CBS: 

AANVRAAGFORMULIER 2019 
Gelieve het aanvraagformulier ingevuld op te sturen naar Stad 
Poperinge t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, 
Grote Markt 1 te 8970 Poperinge of naar de Habito Woonwinkel, 
Veurnestraat 22 te 8970 Poperinge of info@habitowoonwinkel.be.  

B E                  
  



FUNCTIONEEL RENOVEREN: 
 
Onder bepaalde voorwaarden kan je van een premie genieten ter verbetering van oude 
woningen die reeds minstens 30 jaar bewoond zijn. 
 
Volgende werken komen in aanmerking voor een subsidie: 

□ Het weren van grondvocht uit muren en kelders die behoren tot de woning d.m.v.: 

* opvullen of injecteren van een vochtwerende vloeistof of gel 
* onderkapping of onderzaging met plaatsing van een waterdicht membraan 

 

□ Het weren van regendoorslag bij éénsteensbuitenmuren d.m.v.: 

* nieuw gemetst binnen- en/of buitenspouwblad 
* aanbrengen van een waterdicht doch dampopen membraan d.m.v. hydrofuge en het 

 bijkomend herstellen van eventuele barsten of uitgevallen voegen. Indien gebruik 
 gemaakt wordt van hydrofuge dient het gebruikte product te worden geattesteerd. 
 

□ Een eerste installatie van een WC met spoeling en/of douche en/of bad met alle 

noodzakelijke bijhorende leidingen, aansluitingen, kraanwerk, verluchting en systemen voor 
warmwatervoorziening. 
 

□ Het uitvoeren van grondige elektriciteitswerken met als doel een bestaande, verouderde 

en/of onveilige situatie te vernieuwen conform de voorwaarden van de stroomleverancier en 
het AREI en waarvoor een keuringsattest is afgeleverd. Verouderde installaties zijn alle 
installaties die meer dan 30 jaar geleden aangelegd werden. 
 
Specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidieaanvraag: 
* De woning is op 1 januari van het jaar van de aanvraag ouder dan 30 jaar. 
* De woning heeft een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen lager dan € 500. 
* De minimum kostprijs van de gezamenlijke werken bedraagt € 2.000 (incl. btw). 
* De aanvrager is een natuurlijk persoon. 
* De woning mag na uitvoering van de werken geen ernstige woongebreken vertonen. 
* Een conformiteitsattest dient afgeleverd te worden. 
 
Subsidiebedrag: 
De subsidie bedraagt 20% van de totale kostprijs met een maximum € 2.000. 
 

Aanvraagprocedure: 
Aanvraagformulier ingevuld en ondertekend indienen vóór aanvang van de renovatiewerken. 
 

 DATUM VERVOLLEDIGING AANVRAAG: ………………………………… 
 


