
Subsidie  
voor aanpassingen 
aan woningen van 
senioren

De meeste senioren willen zo lang  
mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. 

Het district Hoboken wil deze senioren  
ondersteunen. 

Onder bepaalde voorwaarden komt het  
district tussen met de nodige aanpas-
singen aan hun woning.

Info
• Seniorenconsulente Hoboken 

Marneflaan 3, 2660 Hoboken 
tel. 03 338 30 63 
HO_senioren@stad.antwerpen.be

• Uw mutualiteit.

• Stedelijk Woonkantoor Zuid 
Abdijstraat 253, 2020 Antwerpen 
tel. 03 291 18 80 
woonkantoor@stad.antwerpen.be 
www.antwerpen.be/woonkantoor

www.hoboken.be
03 338 30 63
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Een tussenkomst van maximum 250 euro
• De subsidie bedraagt maximum 250 euro inclu-

sief btw per aanvraag. 

• De aanvrager kan de gemaakte kosten éénmalig 
inbrengen.

• De aanvrager kan slechts één premie per jaar 
uitgekeerd krijgen.

Wanneer kan ik zo’n subsidie ontvangen? 
• De aanvrager is minstens 65 jaar.

• De woning ligt in Hoboken. Het is de hoofdver-
blijfplaats van de aanvrager. De aanvrager en 
de partner bezitten geen andere woning in volle  
eigendom of volledig vruchtgebruik. De aanvra-
ger bevestigt dit en ondertekent een ‘verklaring 
op eer’ op het aanvraagformulier.

• Als de aanvrager de woning huurt, vraagt deze 
een toestemming aan de eigenaar.

• Bewoners van woonzorgcentra, erkende assisten-
tiewoningen, serviceflats en seniorieën komen  
niet in aanmerking voor de premie.

Wanneer mogen de werken uitgevoerd 
worden? 
De werken mogen niet langer dan een jaar ge-
leden zijn uitgevoerd of de hulpmiddelen niet 
langer dan een jaar geleden aangekocht, op het 
ogenblik van het indienen van de aanvraag.

Hoe vraag ik een premie aan?
Om zo’n tussenkomst te krijgen moet een aan-
vraagformulier ingevuld worden met bewijsstuk-
ken. Eén bezoek aan het districtshuis volstaat om 
het dossier in te dienen. Via mail kan u ook het 
volledige dossier doorsturen. Mits goedkeuring 
ontvangt de aanvrager enkele maanden later de 
subsidie.

Andere toelagen kunnen bij andere instanties 
aangevraagd worden. De aanvrager bevestigt 
op het ondertekend aanvraagformulier dat de 
som van de toelagen die hij/zij ontvangt nooit 
hoger is dan de kostprijs van de uitgevoerde 
werken of aangekochte hulp middelen.

Welke papieren moet ik bij mijn aan-
vraag toevoegen?
• Een kopie van de factuur van de werken en/of 

de hulpmiddelen.

• Een kopie van het betaalbewijs van de factuur 
of een kassaticket.

Welke werken komen in aanmerking?
• Werken en/of de aankoop van hulpmiddelen 

die het langer thuis wonen vergemakkelijken 
zoals een handgreep, een inloopdouche of trap-
lift. De hulpmiddelen moeten vasthangen aan 
de woning.

• Een attest van een erkende ergotherapeut beves-
tigt de noodzaak van de werken. Enkel de aan-
koop en eventuele plaatsingskosten kunnen inge-
diend worden, dossier- of opleidingskosten niet.

• Dit kan door een eigen gekozen erkende orga-
nisatie gebeuren zoals een ergotherapeut van 
de mutualiteit, uit een privépraktijk of via het 
Zorgbedrijf Antwerpen.

Wat moet ik doen?
• Vraag een aanvraagformulier aan de senioren-

consulente in het districtshuis van Hoboken 
via HO_senioren@stad.antwerpen.be of tel. 
03 338 30 63. Of download een formulier en 
het subsidiereglement via www.hoboken.be,  
klik op ‘Senioren’ en vervolgens op ‘Aanpas-
singspremie aan woning senioren’.

• Vraag een plaatsonderzoek aan bij de ergo-
therapeut. Laat het eerste deel van het aan-
vraagformulier invullen.

• Als huurder vraagt u daarna toestemming 
aan uw huisbaas (zie aanvraagformulier).

• Laat werken uitvoeren of koop hulpmiddelen 
aan die nuttig zijn om zelfstandig thuis te blijven 
wonen. Volg het advies van de ergotherapeut.

• Betaal alle facturen.

• Voeg alle bijlagen bij het aanvraagformulier 
en breng alles binnen in uw districtshuis of 
bezorg ingescand dossier aan HO_senioren@
stad.antwerpen.be. U ontvangt een bewijs 
van afgifte.

• De premie wordt betaald via overschrijving.
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