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Aanvullende stedelijke aanpassingspremie 

 

Dienst omgeving 
Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM 
T 056 62 12 88 
stedenbouw@waregem.be 
www.waregem.be  
 

 

 

Stad Waregem verleent een aanvullende stedelijke aanpassingspremie aan de natuurlijke personen die op het grondgebied 

van de stad Waregem een Vlaamse aanpassingspremie hebben ontvangen van Wonen Vlaanderen. 

Het bedrag van deze aanvullende aanpassingspremie bedraagt 50 % van de uitbetaalde Vlaamse aanpassingspremie. 

 

Aanvragen van de premie 

Hou er rekening mee dat u de aanpassingspremie moet aanvragen binnen het jaar na ontvangst van de Vlaamse 

aanpassingspremie van het Agentschap Wonen Vlaanderen. 

De aanvraag voor deze premie kan enkel via dit formulier. Voeg ook de noodzakelijke documenten toe. 

 

Voorwaarden 

- de Vlaamse aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen moet definitief uitbetaald zijn. 

 

Opmerking 

- Als de premie wordt verkregen wegens fraude en/of onregelmatigheden wordt de premie teruggevorderd. 

- Als de Vlaamse aanpassingspremie wordt teruggevorderd dan zal ook de stedelijke premie worden teruggevorderd.  

- Indien u gedurende de laatste 10 jaar een stedelijke huisvestingspremie heeft ontvangen, dan zal de vroeger 

toegekende premie in mindering worden gebracht van de nieuw uit te betalen tegemoetkoming. Dit geldt niet voor 

de in het reglement opgenomen cumulatievoorzieningen. 

- De stad kan bijkomende bewijsstukken vragen in functie van de toekenning van de premie. 
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VAK 1: Gegevens aanvrager en premiewoning 

In te vullen door de aanvrager 

Gegevens van de aanvrager 

Naam aanvrager  _______________________________________________________________________ 

Naam partner   _______________________________________________________________________ 

Telefoon- of GSM-nummer  

e-mailadres   _______________________________________________________________________ 

Gegevens van de premiewoning 

Adres   Straat __________________________________________   Huisnummer  

     Gemeente __________________________________________   Postcode        

Rekening waarop premie mag gestort worden 

Bankrekenging (IBAN)   

 

Heeft u al een stedenbouwkundige premie of tegemoetkoming aangevraagd of verkregen van de stad Waregem in 

de laatste tien jaar? (met uitzondering van een aanvullende stedelijke energiepremie) 

 ja (welke? ________________________)  nee 

 

Verplicht bij te voegen documenten 

 bewijs van definitieve toekenning van de Vlaamse aanpassingspremie (bewijs van storting bedrag) 

 brief goedkeuring Vlaamse aanpassingspremie 

Ondertekening 

Ik verklaar dat de ingevulde gegevens correct zijn. Ik verklaar dat ik alle voorwaarden in dit document en het stedelijk 
huisvestingsreglement gelezen heb. Ik voeg de verplichte documenten toe aan deze aanvraag. 

Voornaam en naam aanvrager __________________________________________________________________ 

Voornaam en naam partner __________________________________________________________________ 

Datum           dag       maand          jaar      

Handtekening(en)  __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

 

Privacywaarborg 

De gegevens die u meedeelt in dit formulier worden opgeslagen in een bestand. Ze worden gebruikt voor de behandeling van 

uw dossier en kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt 

het recht om kennis te krijgen van uw gegevens in dit bestand en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 
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VAK 2: Toekenning van de aanvullende stedelijke aanpassingspremie 

In te vullen door de dienst omgeving 

Dossiernummer    

Controle gegevens van de aanvraag 

 

Datum uitbetaling premie Gewest   dag       maand          jaar     

Berekening aanvullende stedelijke aanpassingspremie 

Bedrag Vlaamse aanpassingspremie 

 

Totaalbedrag (50% van Vlaamse aanpassingspremie) 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen kent in haar zitting van   

een aanvullende stedelijke aanpassingspremie toe  

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

 

 

 

De algemeen directeur De burgemeester 
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