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A1. Gegevens van de aanvrager(s) 

 

     particulier 
 

Naam      Voornaam 

 

 

Straat      Huisnummer    Bus 

 

 

Postcode     Gemeente 

 

 

Rijksregisternummer     

 

 

Telefoonnummer    E-mailadres 

 

 

Zijn er mede-eigenaars? Vul dan hun naam, rijksregisternummer en e-mailadres in: 

 

Naam Rijksregisternummer E-mailadres 

   

   

   

 
        

        rechtspersoon 

Enkel wanneer de woning(en) worden verhuurd via een sociaal verhuurkantoor, mag de aanvrager een rechtspersoon zijn. 

 
Naam rechtspersoon    Aard 

 

 

Naam gedelegeerd bestuurder   Voornaam gedelegeerd bestuurder 

 

 

Adres gemeenschappelijke zetel 

Straat      Huisnummer    Bus 

 

 

Postcode     Gemeente 

 

 

Ondernemingsnummer     

 

 

Telefoonnummer     E-mailadres 
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A2. Gegevens van het pand 

Verduidelijk voor elke wooneenheid op welke verdieping deze gelegen is en waar deze zich bevindt in het gebouw 

(aan de voorzijde, aan de achterzijde, links, rechts, …). 

 
Straat      Huisnummer    Bus 

 

 

Postcode     Gemeente 

 

 

De aanvraag wordt gedaan voor: 

Een huis 

 

Een appartement of studio 

Aantal:  
 

Ligging in het gebouw:  

 

Een studentenkamer 

Aantal:   

 

Meerdere woningen die omgevormd worden naar een ééngezinswoning 

 

 

De woning(en) zijn bestemd voor: 

Eigen bewoning       ga naar A3  

Verhuur    ga naar A4  

 
 

 

A3. Woning bestemd voor eigen bewoning 

De aanvrager is altijd een natuurlijk persoon 
 
 

Voeg volgende documenten toe: 

Aanslagbiljet van alle meerderjarige bewoners met daarop het gezamenlijk belastbaar inkomen 

van 2 jaar vóór de adviesvraag 

 

Kopie van de authentieke koopakte of attest van de notaris bij vruchtgebruik, schenking, … 

 

 

A4. Woning(en) bestemd voor verhuur 

 
 

Voeg volgende documenten toe: 

Kopie van de authentieke koopakte of attest van de notaris bij vruchtgebruik, schenking, … 
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Ondertekening 

Ik verklaar eigenaar te zijn van de woning(en) of houder van de zakelijke rechten. 

 

Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van het bijhorende reglement. 

 

 

Datum      Handtekening aanvrager 

 

 

 

Hoe verder met dit formulier? 

1. Verstuur dit formulier naar: 

 

 toelage.woningrenovatie@stad.antwerpen.be  

 Stad Antwerpen t.a.v. SD / dienst woonpromotie 

Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 

 

2. De stad controleert of u voldoet aan de voorwaarden van het reglement. 

 

 Als u niet aanmerking komt, krijgt u hiervan bericht van de stad. 

  

 Als u in aanmerking komt, maakt de stad met u een afspraak . Vervolgens bezoekt een medewerker van de  

              stad de woning. Deze persoon bespreekt de renovatiewerken met u. 

 

 Binnen de 90 dagen na uw aanvraag, ontvangt u een advies van de stad met een bindend en niet-bindend 

              gedeelte. Gaat u akkoord  met het advies? Dan kan u in aanmerking komen voor de toelage. 

 

3. U laat de werken uitvoeren door een aannemer of een sociaal tewerkstellingsinitiatief. 

 

 U heeft 2 jaar de tijd om de werken te laten uitvoeren. 

 

4. U vraagt een uitbetaling aan de stad Antwerpen 

 

 U doet dit binnen de 2 jaar nadat de stad Antwerpen een advies uitbracht.  

  

 Als het nodig is, voegt u ook extra documenten toe. 

 

De stad controleert of uw aanvraag volledig is, of alle voorwaarden van het reglement werden nageleefd  

              en/of het bindend gedeelte van het advies werd opgevolgd. Nadien wordt de toelage uitbetaald. 

 

De stad kan de toelage terugvorderen als de bijhorende verplichtingen ervan niet werden nageleefd. 
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