
 

 

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE 

 

Aan te vullen en te ondertekenen door de aanvrager en de persoon waarmee hij/zij 

gehuwd is, wettelijk of feitelijk samenwoont. 

 

1. Aanvrager: 

Naam en voornaam van de aanvrager: 

Naam en voornaam van de echtgenoot/partner: 

 

2. Adres van de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd: 

Straat:     Huisnummer:  Bus: 

Postnummer:    (Deel)gemeente: 

 

3. IBAN Rekeningnummer waarop de premie mag gestort worden: 

BE .  .     .  .  .  .     .  .  .  .     .  .  .  .   

 

4. Datum van de eerste ingebruikname van de woning: 

.  .  /  .  .  /  .  . 

 

5. Werd er voor hetzelfde gebouw in de voorbije 10 jaar, te rekenen vanaf de 

datum van de aanvraag van de gemeentelijke renovatiepremie, een andere 

gemeentelijke renovatiepremie, verbeterings- en/of aanpassingspremie 

ontvangen? 

 

JA   NEEN 
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6. Ondergetekende voegt hierbij een kopie van de berichtgeving over de 

effectieve uitbetaling van de gewestelijke verbeteringspremie en een kopie 

van het rekeninguittreksel als bewijs van de effectieve betaling. 

Uitbetaling door Wonen-Vlaanderen gebeurde op .  .  /  .  .  /  .  .  .  . 

Voor een bedrag van  .  .  .  .  .  .  ,  .  .   EURO 

 

7. Ondertekening verbintenis: 

De aanvrager en diens echtgenoot/partner hebben kennis genomen van 

volgende voorwaarden: 

- Het bedrag van de gemeentelijke verbeteringspremie wordt vastgesteld op 

10% van de uitbetaalde gewestelijke verbeteringspremie. 

- De aanvraag moet bij het gemeentebestuur van Zwevegem worden 

ingediend binnen een termijn van 6 maanden na de effectieve uitbetaling 

van de gewestelijke aanpassings- en/of verbeteringspremie (datum van 

betaling vermeld op rekeninguittreksel telt). 

- Het College van burgemeester en schepenen wordt ertoe gemachtigd om 

alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen, documenten te doen 

voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te schrijven en 

maatregelen te treffen die ze nodig acht voor het toekennen en uitbetalen 

van de premie en voor de uitvoering van dit besluit. 

- Het College van burgemeester en schepenen doet billijkheidshalve 

uitspraak over al de betwistingen die niet zijn voorzien in dit reglement. 

- De uitbetaalde gemeentelijke verbeteringspremie wordt in ieder geval 

teruggevorderd indien de premie wegens fraude en/of onregelmatigheden 

werd bekomen (bv. valsheid in geschriften, onjuiste facturen,…) 

 

 

Te Zwevegem op  .  .  /  .  .  /  .  .  .  . 

Handtekening van de aanvrager Handtekening van de 

echtgenoot/partner 

 

 



 

De gegevens die u meedeelt, 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. 


