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Toelage voor  
aanpassingen  
aan woning  
van senior

Meer info  
bij de seniorenconsulente  

in kasteel Sorghvliedt,  
Marneflaan 3, 2660 Hoboken. 

tel. 03 338 30 63
HO_senioren@antwerpen.be

www.hoboken.be
03 338 30 63

Welke aanpassingswerken  
of hulpmiddelen?

De aanpassingen die u laat uitvoeren of  
hulpmiddelen hangen vast aan uw woning  
en vergemakkelijken het langer thuis wonen. 
Voorbeelden hiervan zijn een handgreep,  
inloopdouche of traplift. 

 • Als u tussen de 55 en 69 jaar bent, is een  
  attest van een erkende ergotherapeut,  
  die de noodzaak van de werken bevestigt,  
  nodig. Zo'n ergotherapeut vindt u  
  bij uw mutualiteit, in een privépraktijk  
  of via het Zorgbedrijf Antwerpen.

 • Als u ouder bent dan 70 jaar  
  is zo'n attest niet nodig. Op het  
  aanvraagformulier vindt u een lijst terug  
  van mogelijke aanpassingen aan uw  
  woning. Als de ingrepen die u aan uw  
  woning liet doen niet voorkomen in  
  deze lijst, moet er wel een attest  
  bezorgd worden.
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Criteria om een toelage te ontvangen

 
 • U bent minstens 55 jaar.

 • Uw hoofdverblijfplaats in Hoboken  
  is uw enige woning.  
  Dit bevestigt u door een 'Verklaring  
  op eer’ te ondertekenen op het  
  aanvraagformulier.

 • Als u een woning huurt, moet u vooraf  
  toestemming vragen aan de eigenaar  
  van de woning. 

 • De werken mogen niet langer dan een jaar  
  geleden uitgevoerd zijn. Het advies van  
  de ergotherapeut mag niet ouder zijn dan  
  één jaar. Hulpmiddelen mogen niet langer  
  dan een jaar aangekocht zijn op het  
  moment van de aanvraag.

 • De som van de toelagen die u  
  ontvangt mag nooit hoger zijn dan  
  de kostprijs van de uitgevoerde werken  
  of aangekochte hulpmiddelen.

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 in de kosten.

Een tussenkomst van  
maximum 250 euro 

 • De toelage bedraagt maximum  
  250 euro per aanvraag.

 • U kan de gemaakte kosten  
  éénmalig inbrengen.

 • Er wordt slechts één premie  
  per jaar uitgekeerd zolang er  
  budget beschikbaar is. 

Premie aanvragen

 
Via een aanvraagformulier met bewijsstukken  
kan u een aanpassingspremie verkrijgen. 
Dien dit dossier in bij het onthaal van kasteel 
Sorghvliedt of onder gesloten omslag in de 
brievenbus. Als uw aanvraag goedgekeurd 
wordt, ontvangt u binnen de zes maanden 
een premie.

 • Vraag een formulier aan in het    
  districtshuis van Hoboken in de   
  Marneflaan 3, tel. 03 338 30 63, via   
  HO_senioren@antwerpen.be of  
  download er één via www.hoboken.be.

 • Vraag een plaatsonderzoek aan bij uw  
  ergotherapeut die het eerste deel van  
  uw aanvraag invult. 

 • Als u huurt vraagt u eerst de toestemming  
  aan de verhuurder van uw woning.  

 • Volg het advies van uw ergotherapeut  
  om werken uit te laten voeren of  
  hulpmiddelen aan te kopen die nuttig zijn 
  om langer thuis te blijven wonen. 

 • Betaal uw factuur.

 • Voeg een kopie van de factuur van de   
  werken/hulpmiddelen toe en een kopie  
  van het betaalbewijs van uw factuur of  
  van een kassaticket. 

 • Dien dit dossier in bij het onthaal van  
  kasteel Sorghvliedt of onder gesloten  
  omslag in de brievenbus of mail naar  
  HO_senioren@antwerpen.be.

 • De premie wordt betaald via  
  een overschrijving.

17047037_Aanpassingspremie 2019_US_drieluik_rolvouw.indd   4-617047037_Aanpassingspremie 2019_US_drieluik_rolvouw.indd   4-6 7/01/20   13:567/01/20   13:56


