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Toelage Woningrenovatie | Aanvraag uitbetaling 
Hebt u in het verleden een adviesvraag ingediend voor werken aan een woning? En bent u klaar met de werken?  
Dan kan u een uitbetaling van de toelage aanvragen. 

 
 
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 

   

   

   

        
 
 

IBAN-rekeningnummer waarop de uitbetaling moet gebeuren       

 

 

Is dit niet uw eigen rekeningnummer? Vul dan de gegevens in van de titularis van de bankrekening: 

 

Naam      Voornaam  

 

 

Straat      Huisnummer    Bus 

 

 

Postcode     Gemeente 
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        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 

 

 

IBAN-rekeningnummer waarop de uitbetaling moet gebeuren       

 

 

Is dit niet uw eigen rekeningnummer? Vul dan de gegevens in van de titularis van de bankrekening: 

 

Naam      Voornaam  

 

 

Straat      Huisnummer    Bus 

 

 

Postcode     Gemeente 
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A2. Gegevens van het pand 

 
Dossiernummer (dit nummer staat in het advies dat u van de stad ontving)      

 

 

Straat      Huisnummer    Bus 

 

 

Postcode     Gemeente 

 

 

De woning(en) zijn bestemd voor: 

□ Eigen bewoning       ga naar A3  

□ Verhuur    ga naar A4  

□ Verhuur aan studenten  ga naar A5 

 
 

 

A3. Woning bestemd voor eigen bewoning 

 
Voeg volgende documenten toe: 

Attest ‘enige woning’ 

 

Facturen met vermelding van het werfadres en met de vermelding van de desbetreffende  

 

wooneenheid en een beschrijving van de uitgevoerde werken 

 

Keuringsattest voor de elektrische installatie 

 

Keuringsattest voor de gasinstallatie 

 

Akkoordverklaring dat alle eigenaars akkoord zijn met het reglement 

 

Bewijs van dakisolatie (bv. oude facturen of aanvragen reg-premie) 

 

Foto’s rookmelders 

 

Voeg volgende documenten toe als het van toepassing is: 

Andere wettelijke attesten 

 

Betalingsbewijzen van het uitvoeren van andere wettelijke keuringen 

 

Betalingsbewijzen van het uitvoeren van de keuringen van de technische installaties 
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A4. Woning(en) bestemd voor verhuur 

 

Voeg volgende documenten toe als de woning wordt verhuurd door een natuurlijke persoon: 

Facturen met vermelding van het werfadres en met de vermelding van de desbetreffende 

wooneenheid en een beschrijving van de uitgevoerde werken 

 

Keuringsattest voor de elektrische installatie 

 

Keuringsattest voor de gasinstallatie 

 

Betalingsbewijzen van het uitvoeren van de keuringen van de technische installaties 

 

Geregistreerde huurcontracten 

 

Akkoordverklaring dat alle eigenaars akkoord zijn met het reglement 

 

Bewijs van dakisolatie (bv. oude facturen of aanvragen reg-premie) 

 

Foto’s rookmelders 

 

Voeg volgende documenten toe als het van toepassing is: 

Andere wettelijke attesten 

 

Betalingsbewijzen van het uitvoeren van andere wettelijke keuringen 

 
Voeg volgende documenten toe als de woning wordt verhuurd door een rechtspersoon: 

Facturen met vermelding van het werfadres en met de vermelding van de desbetreffende 

wooneenheid en een beschrijving van de uitgevoerde werken 

 

Keuringsattest voor de elektrische installatie 

 

Keuringsattest voor de gasinstallatie 

 

Betalingsbewijzen van het uitvoeren van de keuringen van de technische installaties 

 

Geregistreerde huurcontracten 

 

Kopie van de geldende statuten met verwijzing naar hun publicatiedatum in het  

Belgisch Staatsblad 

 

Laatst goedgekeurde jaarrekening 

 

Laatst goedgekeurde begroting 

 

Akkoordverklaring dat alle eigenaars akkoord zijn met het reglement 

 

Bewijs van dakisolatie (bv. oude facturen of aanvragen reg-premie) 

 

Foto’s rookmelders 

 

Voeg volgende documenten toe als het van toepassing is: 

Wettelijke attesten 

 

Betalingsbewijzen van het uitvoeren van andere wettelijke keuringen 

 

Attest van de aanvrager(s) dat hij/zij geen recht heeft/hebben op BTW-aftrek 
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A5. Verhuur aan studenten 

 

Voeg volgende documenten toe: 

Facturen met vermelding van het werfadres en met de vermelding van de desbetreffende 

wooneenheid en een beschrijving van de uitgevoerde werken 

 

Keuringsattest voor de elektrische installatie 

 

Keuringsattest voor de gasinstallatie 

 

Betalingsbewijzen van het uitvoeren van de keuringen van de technische installaties 

 

Huurcontracten (jaarcontracten) 

 

Studieattesten van de studenten 

 

Akkoordverklaring dat alle eigenaars akkoord zijn met het reglement 

 

Bewijs van dakisolatie (bv. oude facturen of aanvragen reg-premie) 

 

Foto’s rookmelders 

 

Voeg volgende documenten toe als het van toepassing is: 

Andere wettelijke attesten 

 

Betalingsbewijzen van het uitvoeren van andere wettelijke keuringen 

 

 

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: 

 Stad Antwerpen 

 t.a.v. SD / dienst woonpromotie 

 Grote Markt 1 

 2000 Antwerpen 

 

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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