District Ekeren
AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN
EEN TOELAGE VOOR KLEINSCHALIGE AANPASSINGEN
AAN WONINGEN EN AANKOOP HULPMIDDELEN VOOR DE
HULPBEHOEVENDE 65-PLUSSERS
Werkingsjaar 2021

Dossiernummer:

Het aanvraagformulier volledig in drukletters invullen aub !!!

1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Naam en voornaam aanvrager: ………………………………………………………………………
Geboorteplaats: …………………………………………. Geboortedatum: ….. / ….. / …………...
Rijksregisternummer (zie achterkant identiteitskaart):

------

------

Naam en voornaam partner: ………………………………………………………………………….
Geboorteplaats: …………………………………………. Geboortedatum: ….. / ….. / …………...
Adres: ……………………………………………………………………………………………………
Telefoon/gsm nummer: ………………………………………………………………………………..
Mailadres: ……………………………………………………………………………………………….
Bankrekeningnummer op naam van: ………………………………………………………………..

IBAN nummer:

B

E

Bent u eigenaar van de woning? ja / nee *
Bent u huurder van de woning? ja / nee *
Als u huurder bent en u vraagt de toelage aan voor muurvaste aanpassingen, verklaart u dan
op eer dat u het akkoord van de eigenaar hiervoor heeft verkregen? Ja / nee *
* doorstreep wat niet van toepassing is en omcirkel wat wel van toepassing is.

2. GEGEVENS DIE U BIJ DEZE AANVRAAG MOET VOEGEN:
1. Een kopie van het aanslagbiljet op de personenbelasting (de aanvraag houdt
rekening met het inkomen van drie jaar eerder. Voor aanvragen in 2021 telt dus
aanslagjaar 2019, inkomsten 2018).
Heeft u dit aanslagbiljet niet gekregen dan kan u ook aantonen dat u recht heeft op
verhoogde verzekeringstegemoetkoming door middel van het vignet van uw
ziekenfonds.

Kleef hier het vignet van uw ziekenfonds

2. Facturen en bewijzen van betaling van de werken en/of aankoop van hulpmiddelen.
3. Stavingstuk van rekeningnummer en persoon (bijvoorbeeld een kopie van uw
bankkaart of een rekeninguittreksel)

3. VERKLARINGEN VAN DE AANVRAGER:
Ik heb een kopie van het subsidiereglement van de aanpassingstoelage ontvangen.
Ik verklaar aan de voorwaarden van het reglement te voldoen en heb deze aanvraag volledig
en correct ingevuld.
Ekeren, datum aanvraag:
………………………………………….

HANDTEKENING(EN)
Aanvrager:

Partner:

……………………………………………………………..

………………………………………………………………………

De volledige aanvraag met bijlagen zendt u per brief naar:
District Ekeren, Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren-Antwerpen.
U kan de aanvraag ook digitaal bezorgen aan: district.ekeren@antwerpen.be
Meer info: 03 334 48 83

