
 Wonen 
 

__________________________________________________________ 

 

Aanvraagformulier Renovatiepremie  

voor woningen ingehuurd  

door Sociaal Verhuurkantoren 
 

 

 

 

 

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór 
het starten van de werken. 
 

 

Dossiernummer :              /SVK/ 
 

 

Identiteit van de aanvrager 
 

Naam SVK :   

Adres SVK :   

Contactpersoon :   

Telefoon :                                      en/of GSM : 
 

E-mailadres :  

 

 
Inlichtingen betreffende de woning waar de werken worden 

uitgevoerd en de eigenaar 
 

Adres van de ingehuurde woning : 

 

Naam eigenaar :  

Adres eigenaar :  

Rijksregisternummer :         

Ondernemingsnummer :        

Bedrag inhuurprijs :                        euro 

 

Aantal slaapkamers  : 

Aan   de   deputatie   van   

West-Vlaanderen  

Dienst  Wonen  

Provinciehuis Boeverbos 

Koning Leopold III-laan 41 

8200 Sint-Andries 

 



 

Premiegegevens 

De facturen, met vermelding van het renovatieadres, zullen op naam staan van 
de  eigenaar  (de premie wordt betaald aan de eigenaar). 

 

IBAN :          

 

De Vlaamse renovatiepremie werd aangevraagd:       Ja           Nee 

Totale kostprijs renovatiewerken :                           euro 

Bedrag te ontvangen subsidies :                             euro 

Bedrag kosten gedragen door de eigenaar :                             euro 

 

 

Inlichtingen betreffende de werken. 
 
Startdatum van de werken : 

Voorziene  einddatum van de werken : 

Is het pand opgenomen op de gemeentelijke leegstandslijst (of op de 

vermoedenslijst van leegstand) ?          Ja           Nee 

 

Voorziene werken: 

o uitbreiden van woonruimten zowel door bijbouwen van nieuwe dag- en 
nachtlokalen als door het vergroten van bestaande vertrekken 

o verbeteren van de indeling van woonruimten 

o woning indelen in studio’s of appartementen 

o droogmaken van muren 

o vernieuwen van daken en goten 

o verbeteren van de verluchting, verlichting en bezonning (bv. vervangen van rotte 

ramen) 

o droogmaken van kelders 

o plaatsen van sanitaire installaties (bv. badkamer, wc-spoeling, ...)  

o  plaatsen centrale verwarming of andere verwarmingstoestellen  

o elektriciteitswerken 

o  isolatiewerken  

o  installatie keuken  

o andere 

 



 

 

Verbintenis aan te gaan door aanvrager. 
 
 
Ondergetekende  (naam en voornaam)  
 
 
Verantwoordelijke van (naam bestuur of VZW)  
 
 

gaat de verbintenis aan om het bezoek toe te laten van een afgevaardigde van 

de Provincie die ermee gelast is de vaststellingen ter plaatse te doen. 

 
 
Opgemaakt te , op datum van 

 
 

 

Handtekening van de coördinator van het SVK  

 

 

 

Handtekening van de eigenaar(s)   

  



 

 

 

 

Stukken die bij de aanvraag gevoegd moeten gevoegd worden: 

• Eigendomsakte van de ingehuurde woning 

•  Gedetailleerd financieringsplan 

• Gedetailleerd bestek van de werken 

• Een duidelijk plan van de woning: nieuwe toestand (indien beschikbaar) 

• Renovatieovereenkomst of overeenkomst tot ter beschikkingstelling van 

de woning of intentieverklaring voor de periode van de werken 

• Attest van de opname op de gemeentelijke leegstandslijst / de vermoedenlijst: 

indien van toepassing voor een bonus 

• Stedenbouwkundige vergunning: indien van toepassing 

 

 
 
Na de werken na te sturen: 

• Facturen van de uitgevoerde werkzaamheden 

• Conformiteitsattest (aan te vragen bij het gemeentebestuur) 

• Huurcontract: geregistreerd 

• Kopie van het energieprestatiecertificaat van de woning: indien van 

toepassing voor een bonus 

• Bewijs dat er voldaan is aan het reglement provinciale herkenbaarheid 

(paneel logo provincie) 

 

 

 
Belangrijke voorwaarden: 

• Enkel aan te vragen door erkende SVK’s. 

• De ingehuurde woning moet een in West-Vlaanderen gelegen huis, 

studio, appartement, of niet-residentiële gebouw zijn, dat door 

aanvrager gehuurd is, op de private huurmarkt, voor een periode 

van minimum 9 jaar met het oog op sociale verhuring als 

hoofdverblijfplaats. 

• In het huurcontract worden alle opzegmogelijkheden vanwege de 

verhuurder uitgesloten en bepaald dat de huurprijs voor de duur 

van het contract niet mag verhoogd worden. 

• De inhuurprijs bedraagt maximaal € 350 voor woningen met 1 

slaapkamer en € 500 voor woningen met 4 of meer slaapkamers. Voor 

het bepalen van de bedragen wordt de eventuele gemeentelijke 

huursubsidie die gegarandeerd is voor 9 jaar in rekening gebracht  (Dit 

zijn basisbedragen die gekoppeld worden aan de gezondheidsindex). 

• De werken moeten binnen de 2 jaar na de start voltooid zijn. 

• De kosten van de subsidieerbare werken moeten minstens 10.000 

EUR exclusief BTW bedragen. De eigenaar moet instaan voor 25% 

van de totale verbouwingskosten. 

• Per jaar worden er maximum 5 woongelegenheden per aanvrager 
betoelaagd. 

•  Het bedrag van de toelage bedraagt 50% van de renovatiekosten 

van de subsidieerbare werken en wordt beperkt tot volgende 

maxima: Woongelegenheid met 1 slaapkamer - maximum € 5.000, 



Woongelegenheid met 2 slaapkamers – maximum € 7.500, 

Woongelegenheid met 3 of meer slaapkamers - maximum € 

10.000.  

Dit bekomen subsidiebedrag wordt opgetrokken : 

 met 30% indien de woning is opgenomen op de leegstandslijst van de 

gemeente of tenminste op de vermoedenslijst van leegstand.  

 met 20% indien de energiescore van de woning na de werken minder 

dan 250 KWH/m² is voor huizen en minder dan 200 KWH/m² voor 
studio’s of appartementen.  
De eigenaar bewijst de energiescore door het EPC voor te leggen dat 

werd opgesteld door een daartoe erkende energiedeskundige.  

 met 10% indien er extra is geïnvesteerd in functie van de 

toegankelijkheid van de woning.  
 

 Deze gevallen kunnen niet gecumuleerd worden. 

 

•  Na goedkeuring van de aanvraag wordt een voorschot gelijk aan de helft 

van de eventuele toe te kennen premie uitbetaald. De werken moeten 

gestart zijn en het aanvraagdossier volledig. Het saldo wordt uitbetaald na 

voorlegging van de facturen en mits voldaan is aan alle voorwaarden. 

•  De premie wordt aan de eigenaar uitbetaald. 

 


