
 
 

 
 
 

Gemeentelijke subsidie voor het "functioneel renoveren" 
en "duurzaam (ver)bouwen"   -   2018 

 
Identiteit van de aanvrager 
 

Naam en voornaam : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres (straat + nummer) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats (postnummer + gemeente) : …………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres :.......................................................................................................................................... 

Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Inlichtingen betreffende de betrokken woning  
De betrokken woning is gelegen te  

Adres (straat + nummer) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats (postnummer + gemeente) : …………………………………………………………………………………………… 
 
Met betrekking tot de woning/hoofdverblijfplaats bent u :        BIJLAGE 

 Eigenaar bewoner :             bewijs eigendom  OK  

 Eigenaar verhuurder :             bewijs eigendom  OK  

 Huurder :                huurcontract + akkoord eigenaar    OK 
 

- Datum van 1ste oprichting :   ………………………………    
- Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : …………….. Euro (enkel bij functioneel renoveren) 
 

 

Inlichtingen betreffende de betaling van de subsidie 

De tegemoetkoming dient in geval van toekenning te worden betaald door storting op onderstaand 
rekeningnummer op naam van de aanvrager : 
 
IBAN 
 

 

 
De ondergetekende verbindt er zich toe de onderzoeker toegang te verlenen tot de woning.  
 
Opgemaakt te Poperinge, op datum van …………………………………………….. 
 
Handtekening van de aanvrager : 
 
 
……………………………………………………… 

Ontvangstdatum: 

Datum CBS: 

AANVRAAGFORMULIER 
Gelieve het aanvraagformulier ingevuld op te sturen naar Stad 
Poperinge t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Grote 
Markt 1 te 8970 Poperinge of naar de Habito Woonwinkel, 
Veurnestraat 22 te 8970 Poperinge of info@habitowoonwinkel.be.  

B E                  
  



Inlichtingen betreffende de werken : in te vullen door de aanvrager                            
2018 
 
FUNCTIONEEL RENOVEREN : 
Inlichtingen betreffende de uit te voeren renovatiewerken :  
                -> aanvraag vóór aanvang van de werken! 
 
Onderstaande werken komen in aanmerking voor een subsidie aanvraag, op voorwaarde dat : 
- de woning minstens 30 jaar oud is 
- het kadastraal inkomen maximum € 500 bedraagt 
- de kost van de werken minstens € 2000 bedraagt 
- de aanvrager is : eigenaar bewoner / huurder / eigenaar verhuurder  
 

 efficiënt bestrijden van vochtproblemen  (grondvocht/regendoorslag) 
 - droogmaken van binnen- en buitenmuren, afkappen ½ steen (bouwvergunning vereist) 
  - aanbrengen van een waterdicht doch damp open membraan door middel van hydrofuge  

    en het bijkomend herstellen van eventuele barsten of uitgevallen voegen 
- dichten van kelders 

 

 sanitaire installaties (indien niet aanwezig) 
 - installeren van een normale badkamerinstallatie 
 - installeren in de woning van een WC met spoeling  
          

 grondige elektriciteitswerken (met keuringsattest)   
 

 DATUM VERVOLLEDIGING AANVRAAG: ………………………………… 
 

 

 

DUURZAAM (VER)BOUWEN : 
Inlichtingen betreffende de uitgevoerde duurzame maatregelen :  
               -> aanvraag na de uitvoering van de werken 
 

I. Nieuwbouw woning     BIJLAGE 

 passiefwoning                                                                         Kopie EPC + verklaring  OK 
 

 BEN-woning (max. E30 en K40)                                            Kopie EPC + EPB-aangifte  OK 
 

II. Bestaande woning (in gebruik genomen vóór 01/01/2006)  BIJLAGE 

 plaatsen van een zonneboiler  Factuur        OK 

 

 plaatsen van een warmtepomp  Factuur        OK 

 

 plaatsen van buitenmuurisolatie (min. R-waarde = 1,3 m²K/W)  Factuur        OK 
       Geïsoleerde oppervlakte : ………………. m²  R-waarde …………… 

 

 vervangen van enkele beglazing door hoogrendementsglas met U-waarde van max. 1,1 W/m².K     

 Oppervlakte glas : ……………… m² U-waarde : ……………  Factuur        OK 

 

 vervangen van enkele of dubbele beglazing door hoogrendementsglas met U-waarde van max. 0,8               

    W/m².K Oppervlakte glas : ……………… m² U-waarde : ……………  Factuur        OK 


