Dit inschrijvingsformulier moet ten laatste 6 maanden na toekenning van de
“aanpassingspremie voor ouderen” van Wonen Vlaanderen
worden ingediend
bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist
TEL 050 530 900
E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE

GEMEENTELIJKE PREMIE
VOOR

AANPASSINGSWERKEN AAN WONINGEN VAN OUDEREN
AANVRAAGFORMULIER

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

I.

Voornaam:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Rekeningnummer:
Betrokkene vraagt hierbij de premie voor aanpassingswerken aan woningen voor ouderen aan voor de
voor de woning gelegen

II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BIJ TE VOEGEN BEWIJSSTUKKEN
kopie identiteitskaart en bankkaart
de beslissing – goedkeuring van de aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen
betalingsbewijs van de aanpassingspremie door Wonen Vlaanderen
de factu(u)r(en) van de aanpassingswerken
betalingsbewijzen factur(u)r(en)
het attest gezinssamenstelling wordt door de maatschappelijk werker Infopunt opgevraagd

Datum en handtekening aanvrager

Reglement zie ommezijde

REGLEMENT
Art. 1
Om het zelfstandig (blijven) wonen te ondersteunen, kan het OCMW van Knokke-Heist, onder de hierna
bepaalde voorwaarden en binnen de perken van het op de goedgekeurde begroting voorziene krediet,
een premie verlenen voor de kosten bepaald in artikel 3.
Art. 2
Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke premie moet de aanvrager:
 woonachtig zijn te Knokke-Heist
 recht hebben op de aanpassingspremie voor ouderen van Wonen Vlaanderen.
Art. 3
De gemeentelijke premie wordt toegekend voor de kosten voor specifieke aanpassingswerken aan de
woning van een oudere.
Art. 4
De gemeentelijke premie bedraagt 50% van de tussenkomst van Wonen Vlaanderen, met dien verstande
dat de gemeentelijke premie vermeerderd met de tussenkomst door andere instanties, niet hoger mag
zijn dan de effectieve kostprijs van de werken.
Art. 5
De aanvraag voor deze gemeentelijke premie moet gedaan worden bij Infopunt Sociaal Huis KnokkeHeist ten laatste 6 maanden na toekenning van de gewestelijke premie en moet voorzien zijn van
volgende bewijsstukken:
1. kopie identiteitskaart en bankkaart
2. de beslissing – goedkeuring van de aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen
3. betalingsbewijs van de aanpassingspremie door Wonen Vlaanderen
4. de factu(u)r(en) van de aanpassingswerken
5. betalingsbewijzen factur(u)r(en)
6. het attest gezinssamenstelling wordt door de maatschappelijk werker Infopunt opgevraagd
Art. 6
Het Infopunt Sociaal Huis is ertoe gemachtigd alle onderzoeken in te stellen, die zij nuttig acht, om de
juistheid en de draagwijdte van de verstrekte gegevens na te gaan.
Art. 7
Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2000 onder de opschortende voorwaarde van opheffing
van het bestaande gemeentelijke reglement door de Gemeenteraad van Knokke-Heist.

