
 
 

   

WoonWinkel West – www.woonwinkelwest.be – info@woonwinkelwest.be – 051 51 93 53 
Administratief Centrum: Markt 11 - 8647 Lo-Reninge 

Zitdag op dinsdag: 14u – 17u 

Aanvraagformulier gemeentelijke premie voor klein comfort 

 

▪ Persoonlijke gegevens 

Aanschrijftitel: ☐ de heer  ☐ mevrouw 

Naam en Voornaam: ………………………………………………………………. 

Straat en nummer …………………………………………………………….… 

Postcode en plaats: ………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………. 

IBAN-rekeningnummer: BE …..….. ……………… …………..…. ………..……. 

▪ Gegevens van de woning waar de werken zullen uitgevoerd worden 

Straat en nummer: ………………………………………………………………. 

Postcode en plaats: ………………………………………………………………. 

KI Woning: ……………. 

Bouwjaar woning: ……………. 

Relatie tot de woning: ☐ Eigenaar  ☐ Huurder  ☐Vruchtgebruiker 

▪ Aard van de werken die zullen uitgevoerd worden (u kunt één of twee hokjes aankruisen) 

☐ het plaatsen van een eerste binnen-wc met spoeling en de noodzakelijke riolerings- en 

verbouwingswerken 

☐ het plaatsen van een eerste bad- of douchekamer en de noodzakelijke ruwbouwwerken 

▪ Bij te voegen bewijsstukken 

☐ Bewijs van uw relatie tot de woning: 

☐ Eigendomsakte of compromis aankoop (toekomstige eigenaars) 

☐ Huurcontract 

☐ Bewijs van vruchtgebruik 

☐ Aanslagbiljet van de personenbelasting  
van het inkomstenjaar van drie jaar geleden, waarop uw gezamenlijk belastbaar inkomen staat 
(en indien u getrouwd bent of samenwoont) dat van uw partner 

☐ Een bewijs van het kadastraal inkomen van de woning:  
Aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing met als aanslagjaar dit jaar of vorig jaar 

☐ Een bewijs van de ouderdom van de woning: kadastraal uittreksel 
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☐ Kopie van de gedetailleerde facturen: voor de werkzaamheden waarvoor u een premie 
aanvraagt, uitgevoerd door een aannemer en/of van de aankoopfacturen van de aanvragers die 
de werken zelf uitvoeren 

▪ Ondertekening 

Aanvraagdatum: .…- ….-…….. 

Naam aanvrager: ……………………………………………………………….  

Handtekening:   

  

 

In te vullen door de dienst Huivesting of WoonWinkel West 

Ontvangstdatum aanvraag:  .…- ….-…….. 

▪ In te vullen door de technisch medewerker WoonWinkel West 

Naam: ………………………………………………………………. 

Datum controle: .…- ….-…….. 

☐ komt in aanmerking voor de premie klein comfort voor het plaatsen van een  
eerste binnen-wc met spoeling en de noodzakelijke riolerings- en verbouwingswerken 

☐ komt in aanmerking voor de premie klein comfort voor het plaatsen van een  
eerste bad- of douchekamer en de noodzakelijke ruwbouwwerken 

☐ komt niet in aanmerking voor de premie klein comfort 

Eventuele opmerkingen:  

 

 

  Handtekening:  

 

▪ In te vullen door de dienst Huisvesting (na uitvoering werken en ontvangst facturen) 

Factuurbedrag wc (min. 125 euro) Factuurbedrag bad- of douchekamer (min. 750 euro) 

 

Premiebedrag wc  Premiebedrag bad- of douchekamer 
(min. 125 euro en max. 250 euro)   (350 euro) 

  

 

Totaal premiebedrag: 

 

X

 

 

X

 

  

  

 


