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  Aanvraagformulier 2020:  

Voor het bekomen van een aanpassingspremie voor de 
woning van ouderen te Hoboken  

Reglement van het district Hoboken, goedgekeurd door de districtsraad op 16 december 2019 

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER  

 

Naam en voornaam 

………………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer (en busnummer) 

……………………………………………………………………………………………- 2660 Hoboken 

Geboorteplaats en –datum ………………………………………………  

Rijksregisternummer  ……………………………………………………… 

Dit nummer staat op de achterzijde van uw ID, beginnend met de geboortedatum. 

 

Telefoon- en/of gsm-nummer  …………………………….…./……………………………………….. 

Optioneel: e-mailadres …………………………………………………………………………………….… 

BANKREKENINGNUMMER 

De premie wordt uitbetaald via overschrijving op naam van de aanvrager: ....................................... 

op bankrekeningnummer: IBAN     BE...............-…………............................................-.................. 

Indien aanvrager minstens 70 jaar is:  nodige werken aan de woning 

 

Indien de aanvrager minstens 70 jaar is, is een attest van de ergotherapeut niet meer noodzakelijk als 

het gaat om volgende aanpassingen aan de woning: 

o Verwijderen van bad en plaatsen van douche met verlaagde instap. 

o Plaatsen van handgrepen in badkamer, wc of keuken 

o Verlagen van werkblad keuken 

o Verhogen van toilet met vaste constructie 

o Plaatsen van traplift 

o Installeren  van elektrisch bediening aan rolluiken 

o Plaatsen van oprijstuk voor rolstoel of rollator gebruik 

o Plaatsen van sanitaire voorziening op gelijkvloerse verdieping 

o Verbreden van binnendeuren om rolstoelgebruik in huis mogelijk te maken 

o Wegwerken van drempels om rolstoelgebruik in huis mogelijk te maken 
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ATTEST ergotherapeut:  indien aanvrager  55 tot 69 jaar is of indien 70+ bij andere 
werken dan suggestielijst, pag. 1 

 

Ondergetekende, erkend ergotherapeut, 

............................................................................................................................verklaart hierbij dat 

..............................……………..….……..…………..............................………...................... (aanvrager) door 

............................................................., moeilijkheden heeft om zelfstandig thuis te blijven wonen. 

Een plaatsonderzoek, op …...../…......./..........  toont aan dat de aanpassingswerken en/ of aankoop 

van muurvaste hulpmiddelen nodig zijn om langer thuis te wonen zijn. Zijnde; 

 

� plaatsen van steunen – verhoging 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� aanpassingen aan de woning: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stempel en handtekening: 

Organisatie: …………………………………………………………………………………..…………………………………………..………. 

 

GEGEVENS AANVRAGER 

 
De werken mogen niet langer dan een jaar geleden zijn uitgevoerd of de hulpmiddelen niet langer 
dan een jaar geleden aangekocht, op het ogenblik van het indienen van de aanvraag. 
Aanvangsdatum van de uitgevoerde aanpassingswerken / aankoop van muurvaste hulpmiddelen: 
…….…/…….…/…………. 
Ondergetekende, (aanvrager), ………………......................................................................................... 
verklaart hierbij dat  hij/ zij en diens partner geen andere woning in volle eigendom of volledig 
vruchtgebruik bezitten. Verklaart dat de aan te passen woning in Hoboken ligt en de 
hoofdverblijfplaats is van de aanvrager. 
 

GEGEVENS VERHUURDER 

 
Indien de aanvrager de aan te passen woning huurt en de aard van de werken toestemming van de 
eigenaar vereisen: 
Ondergetekende, …………………………………………………………….……….…, eigenaar van de woning gelegen, 
(adres woning) ...................................................................................................................................... 
verklaart hierbij dat (aanvrager) ...............................………….…............................................................. 
de gevraagde werken: ............................................................................ aan de woning mag uitvoeren. 
 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GEGEVENS ANDERE PREMIES 

 
De premie is cumuleerbaar met andere premies voor hetzelfde doel. De al bekomen 
tegemoetkomingen dienen vermeld te worden, maar de aanvrager bevestigt met ondertekening op 
het aanvraagformulier dat de som van de toelagen die hij/zij ontvangt nooit hoger is dan de kostprijs 
van de uitgevoerde werken of aangekochte hulpmiddelen. 
premie/ subsidie: instantie: ............................................................................................. 
   bedrag: .............................. aanvraagdatum: …………/………/………. 

KENNISNAME TOELAGEREGLEMENT 

 
Er kan 1 x per jaar een  premie worden aangevraagd. Werken kunnen slechts 1 x ingediend worden. 
De premie bedraagt maximaal 250 euro per jaar. 

 Voeg een kopie toe van het factuur van de aanpassingswerken of kassaticket van de aankoop 
van de hulpmiddelen 

 Voeg een kopie toe van bewijs van betaling 

De aanvrager heeft kennis genomen van het toelagereglement voor het bekomen van een 
aanpassingspremie voor de woning van ouderen te Hoboken. 

 
De aanvrager is ervan op de hoogte dat indien foutieve informatie werd opgegeven het toegekende 
bedrag zal worden teruggevorderd. 
 
 
Datum: ……/………/2020                           Handtekening aanvrager: ............................................  
 
 
 

Deel voor de administratie 
De aanvrager heeft de aanvraag ingediend op  …………/………/2020 en heeft hiervan een bewijs 
ontvangen. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Aanvraagformulier is te bekomen via www.hoboken.be of aan het onthaal districtshuis Hoboken, 

kasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3 – 2660 Hoboken 

 
De aanvraag wordt bij voorkeur digitaal ingediend via e-mail aan HO_senioren@antwerpen.be.  
De aanvraag kan ook afgegeven worden aan het onthaal in het districtshuis, kasteel Sorghvliedt. 
Of kan onder gesloten omslag in de brievenbus van het districtshuis gestoken worden. 
 

 

http://www.hoboken.be/

