
 

    

Heeft u recht op een toelage woningrenovatie? 

Wil u uw woning renoveren en er nadien zelf in wonen?  

Een Toelage Woningrenovatie kan u helpen. 

Let op! Niet iedereen heeft recht op de toelage. 

U krijgt ze alleen als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:  

1. Uw woning ligt in Antwerpen of een van zijn districten. 

 

2. Het is uw: 

 enige woning 

 tweede woning maar u wil die verkopen 

 

3. De aankoopprijs is minder dan 300.000 euro. 

 

4. Uw woning is ouder dan 20 jaar. 

 

5. Uw gezinsinkomen is lager dan bepaalde vragen (zie artikel 4 van het reglement). 

 

6. De werken zijn nog volop bezig, maar u verwacht de facturen pas later.  

 

Zijn de werken niet meer bezig en heeft u de facturen al?  

Dan krijgt u geen toelage.  

 

7. Uw dak heeft isolatie. 

Of u gaat die werken laten uitvoeren. 

 

8. Uw woning heeft in alle kamers dubbel glas.  

Of u gaat die werken laten uitvoeren. 

 

9. Uw woning heeft een centrale verwarming. 

Of u gaat die werken laten uitvoeren. 

 

10. Uw woning heeft een aparte badkamer. 

Of u gaat die werken laten uitvoeren. 

 

11. U kreeg de voorbije 9 jaar nog geen subsidie van stad Antwerpen  

in de vorm van een renovatiecontract. 

 

 

 

Voorwaarden voor verhuur: zie volgende pagina. 

 



 

    

Wil u uw woning renoveren om ze nadien te verhuren? 

Een toelage woningrenovatie kan u helpen. 

Let op! Niet iedereen heeft recht op de toelage. 

U krijgt ze alleen als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:  

 

1. Uw woning ligt in Antwerpen of een van zijn districten. 

 

2. Het is uw: 

 enige woning 

 tweede woning maar u wil die verkopen 

 

3. De aankoopprijs is minder dan 300 000 euro. 

 

4. Uw woning is ouder dan 20 jaar. 

 

5. Uw bent bereid te verhuren aan sociale huurprijzen (zie artikel 9 van het reglement). 

 

6. De werken zijn nog volop bezig, maar u verwacht de facturen pas later.  

 

Zijn de werken niet meer bezig en heeft u de facturen al?  

Dan krijgt u geen toelage.  

 

7. Uw dak heeft isolatie. 

Of u gaat uw dak laten isoleren. 

 

8. De woning heeft in alle kamers dubbel glas.  

Of u gaat die werken laten uitvoeren. 

 

9. Uw woning heeft een centrale verwarming. 

Of u gaat die laten plaatsen. 

 

10. U heeft een aparte badkamer. 

Of u gaat die laten plaatsen. 

 

11. U kreeg de voorbije 9 jaar nog geen subsidie van stad Antwerpen  

voor woningrenovatie. 

 

Meer info? 

tel. 03 338 28 51 

toelage.woningrenovatie@stad.antwerpen.be  
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