PREMIE VOOR HET SANEREN EN RENOVEREN VAN
WONINGEN
AANVRAAGFORMULIER
Gemeenteraad 28.04.2016

GELIEVE IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS!

Gegevens aanvrager
Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………
GSMnummer:……………………………………………………………………………………………………..
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Rekeningnummer :………………………………………………………………………………………………..
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Aantal kinderen ten laste :…………………………………………………………………………………………
Renovatiepremie / Saneringspremie (schrap wat niet van toepassing is)

Voorwaarden en bedrag premie
Zie tekst op de achterzijde

Bijlagen
Als bijlage zitten kopies van volgende documenten:
o Afschrift van de toekenning van de premie van de Vlaamse Gemeenschap
o Bij mindervalide kinderen (indien van toepassing): een attest afgeleverd door een bevoegd of
officieel organisme dat het recht op een verhoogde kinderbijslag bevestigt..

Opgemaakt te ……………………………………… op: . . / . . / . . . .
Handtekening aanvrager,

Voorbehouden voor de administratie
Formulier ontvangen op: . . / . . / . . . .
Gezien en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van: . . / . . / . . . .
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De Secretaris,

De Burgemeester,

1

Verplicht in te vullen, anders kan de premie niet worden uitbetaald.
De premie wordt verhoogd met 20% per kind ten laste. Mindervalide kinderen die recht hebben op
verhoogde kinderbijslage mogen dubbel aangerekend worden.
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Premie voor het saneren en renoveren van woningen gelegen op het grondgebied van Lendelede.
A. Wie komt in aanmerking ?
Alle personen die een woning gelegen op het grondgebied van de gemeente Lendelede aanpassen,
verbeteren of renoveren en uit dien hoofde genieten van een aanpassings-, verbeterings- of
renovatiepremie van het Vlaamse Gewest kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke aanvullende
premie.
B. Hoe en wanneer aanvragen?
Personen die deze premie wensen te bekomen, zijn ertoe gehouden door middel van het voorziene
aanvraagformulier een schriftelijke aanvraag te richten naar het College van Burgemeester en Schepenen,
uiterlijk één jaar na de definitieve toekenning van de premie van de Vlaamse Gemeenschap.
De basispremie, alsmede de verhoging wegens kinderen ten laste, zal toegekend worden mits voorlegging
van de stukken waarbij de aanpassings-, verbeterings- of renovatiepremie van de Vlaamse Gemeenschap
ter zake, aan de betrokkene wordt toegekend. Voor de mindervalide kinderen dient tevens een attest te
worden voorgelegd afgeleverd door een bevoegd of officieel organisme dat het recht op verhoogde
kinderbijslag bevestigt
C. Bedrag en uitbetaling van de toelage.
Het bedrag van deze aanvullende premie wordt vastgesteld op 250 euro. Deze premie wordt verhoogd met
20% per kind ten laste. Mindervalide kinderen die recht hebben op verhoogde kinderbijslag mogen dubbel
aangerekend worden.
D. Contactpersoon voor bijkomende inlichtingen.
Dienst grondgebiedszaken
(tel. 051/33.63.05 – e-mail : elvire.vanysacker@lendelede.be)
(tel. 051/33.63.04 – e-mail : winfried.schelstraete@lendelede.be)
Woonwinkel
(tel. 051/30.34.14 – e-mail : fanny.seurinck@lendelede.be)
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