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Aanvraag huur en energie aanvraagjaar 2019 

 

Jeugddienst 
Gemeenteplein 6, 8790 WAREGEM 
T 056 62 13 85 
F 056 60 66 96 
jeugd@waregem.be 
www.waregem.be  
 

 

Openingstijden 
Maandag: van 8.30u. tot 12.00u. in de namiddag op afspraak (tot 17.00u.) 
Dinsdag: van 8.30u. tot 12.00u. in de namiddag op afspraak (tot 18.30u.) 
Woensdag: van 8.30u. tot 12.00u. in de namiddag op afspraak (tot 17.00u.) 
Donderdag: van 8.30u. tot 12.00u.  
Vrijdag: van 8.30u. tot 12.30u. 
Zaterdag: de stadswinkel is open van 9.00u. tot 12.00u. 

 

 
Wie vraagt deze toelage aan? 
Jouw erkend, Waregems jeugdinitiatief kan de toelage huur en energie aanvragen. Jouw jeugdinitiatief bestaat en 
werkt nog op het moment van de aanvraag en de uitbetaling van de toelage. 
Welke bewijsstukken heb je nodig bij de aanvraag van deze toelage? 
Voor deze toelage heb je volgende bewijsstukken nodig over werkjaar 2018: 

- een kostenberekening van de huur, energieverbruik, telefoongebruik of het waterverbruik. 
- bewijsstukken van de betaling aan huur, energieverbruik, telefoongebruik of waterverbruik. Deze bestaan 

enerzijds uit een bewijs dat je een kost hebt, anderzijds toon je aan dat je de kost betaald hebt. Een 
overzicht: 

Huurkosten - kopie van huurcontract 
- kopie van de brandverzekeringspolis 
- kopie van de facturen voor de keuring van blusapparaten 
- kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing 
- kopie van de factuur voor de keuring van de installaties 
- kopie van de betalingswijzen. 

Energiekosten - kopie van de energiefacturen. Hierop is duidelijk dat het jeugdinitiatief schuldenaar is 
- kopie van de betalingswijzen. 

Telefoonkosten - kopie van de facturen voor de kosten van abonnementsgeld en huur van het telefoontoestel 
- kopie van de betalingswijzen. 

waterkosten - kopie van de waterfacturen 
- kopie van het aanslagbiljet milieuheffing 
- kopie van de betalingswijzen. 

In te vullen door de hoofdverantwoordelijke van het jeugdinitiatief 

1. De lokalen zijn: 

   
  eigendom van het jeugdinitiatief zelf 

   
  eigendom van de stad Waregem 

   
  met recht van opstal op grond eigendom van de stad Waregem gebouwd 

   
  gehuurd van: 

 voornaam en naam eigenaar   

 
 adres   huisnummer 

 

        

 
 gemeente   postnummer 

 

        

 
 telefoonnummer  

 

      /             

 
2. de lokalen worden verwarmd met: 

 soort verwarming   
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3. Vul hieronder aan voor welke kosten je precies een toelage aanvraagt. Enkel de kosten van het jaar 
2018 komen in aanmerking. 

Soort kost Bedrag in euro 

huur   
 totaalbedrag huur 

 

       ,   
 totaal brandverzekering 

 

       ,   
 totaalbedrag keuring brandblusapparaten 

 

       ,   
energie   
 totaalbedrag energie 

 

       ,   
 totaalbedrag kosten voor keuring installaties 

 

       ,   
telefoon   
 totaalbedrag abonnementsgeld 

 

       ,   
 totaalbedrag huur toestel 

 

       ,   
water   
 totaalbedrag water 

 

       ,   
 totaalbedrag milieuheffing water 

 

       ,   
algemeen totaal  

 

       ,   

 
4. Vul hier de contactgegevens over het jeugdinitiatief in. 

 naam jeugdinitiatief   

 
 kruis aan   VZW  feitelijke vereniging 

 
 adres   huisnummer 

 

        

 
 gemeente   postnummer 

 

        

 
 e-mail   

 
 telefoonnummer  

 

      /             
 

 gsmnummer  
 

      
 

/             

Bij te voegen documenten 

5. Kruis de bijgevoegde documenten aan. 

Hou er rekening mee dat je enkel overschrijvingsformulieren als betalingsbewijs kunt indienen bij de jeugddienst. de 
jeugddienst kan geen andere verantwoordingsstukken aanvaarden. 
Kruis aan welke bewijsstukken je toevoegt. 

  bewijsstukken waterverbruik en betalingsbewijs waterverbruik 

   
  bewijsstukken energieverbruik en betalingsbewijs energieverbruik 

   
  bewijsstukken telefoongebruik en betalingsbewijs telefoongebruik 

   
  bewijsstukken huur en betalingsbewijs huur 

   
  kostenberekening van de huur, energiegebruik, telefoongebruik en waterverbruik 

Ondertekening 

6. Vul de volgende verklaring in. 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. 

   
  Ik vraag voor het werkjaar 2018 de toelage huur en energie aan 

   
 voornaam en naam   

 
 datum  dag 

 

    maand 
 

    jaar 
 

         

 
 

handtekening 

 

 


