LEDEGEM

Aanvraagformulier tot het bekomen van de
gemeentelijke AANKOOPPREMIE voor woningen
(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 23 december 2014)

In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem

TEGEN ONTVANGSTBEWIJS
HET DOSSIER MOET BINNEN DE 9 MAANDEN NA HET VERLIJDEN VAN DE NOTARIELE AKTE
WORDEN BINNENGEBRACHT

Aanvraagdatum : _________________

Dossiernummer : ___________________

(In te vullen door de administratie)

Vak I

Identiteit van de aanvrager

Naam en voornaam : ____________________________________________________________
Geboorteplaats en datum : ________________________________________________________
Naam echtgeno(o)t(e) of samenwoner : ______________________________________________
Geboorteplaats en datum : ________________________________________________________
Naam mede-eigenaar(s) : _________________________________________________________
Aantal personen ten laste : ________________________________________________________
Gezamenlijk belastbaar inkomen aanvrager (3 jaar vóór de aanvraagdatum) : € _______________
(max. € 30 269 voor alleenstaande – max. € 32 219 voor alleenstaande met beperking
- max. € 34 902 voor gehuwden of samenwonenden vermeerderd met € 1951,00 per persoon ten laste)

Huidige woonplaats : ____________________________________________________________
Gemeente en postnummer : ______________________________________________________
Telefoonnummer : ___________________________ GSM : ____________________________
E-mail:
Post- of bankrekening nr.:BE _____________________________________________________
De aanvrager is :

eigenaar-bewoner

Bezit andere woningen : _____________________________________________________________
: _____________________________________________________________

Vak II

Inlichtingen betreffende de premiewoning

Adres van de woning : _____________________________________________________________
Betreft het een woning die gesloopt en heropgebouwd wordt : ja / neen
Bouwdatum van de woning : _____________ (ouder dan 40 jaar)
Kadastraal Inkomen woning (niet geïndexeerd) : ______________ € (niet meer dan € 1 000,00)

Vak III

Premie aanvraag

Aanvraag in te dienen uiterlijk 9 maanden na het verlijden van de notariële akte

Datum verlijden notariële akte : ______________________
Datum bewoning: _____________________
Prijs woning: ________________________
Worden verbeteringswerken uitgevoerd aan de aangekochte woning ? _____________
Indien ja, kunt u ook de verbeteringspremie aanvragen.

Vak V

Bij te voegen stukken



Aanslagbiljet betreffende het inkomen van drie jaar voor de aanvraagdatum



Aanslagbiljet betreffende de onroerende voorheffing van het jaar voorafgaand aan dat van de
aanvraagdatum of een recent attest van het kadastraal inkomen, afgeleverd door het Kadaster of de
Notaris



Attest voor eigendomsregistratie



Attest kinderbijslag / invaliditeit



Kopie notariële akte inzake volle eigendom



Attest bewoning en gezinssamenstelling

Vak VI

Verbintenissen

Ondergetekende,
-

Verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden tot toekenning van de toelage zoals
vastgesteld in het door de gemeenteraad goedgekeurd reglement.

-

Verbindt zich ertoe de woning effectief te bewonen.

-

Verbindt zich ertoe, in geval van verkoop van de woning binnen een periode van 8 jaar na de datum van
toekenning van de premie, de premie integraal terug te betalen, verhoogd met een administratieve kost
van € 250,00.

-

Verklaart in eer en geweten dat bovenstaande gegevens correct zijn.

Datum en handtekening van de aanvragers:

