OCMW ZINGEM

AANVRAAG TUSSENKOMST VOOR VERBETERING VAN EEN
WONING ZONDER KLEIN COMFORT

Naam
Adres
Woonplaats
rekeningnummer
Verzoekt om de uitbetaling van de toelage voor verbetering van de woning zonder klein comfort.
De uitbetaling mag gebeuren op bovenvermelde rekening.
Datum inschrijving bevolkingsregister op voornoemd adres: . . / . . /. . .
(De inschrijving in het bevolkingsregister moet geschieden binnen de 12 maanden na de aanvraag.
De uitbetaling kan geschieden vanaf het ogenblik van inschrijving)
De bewoners is :
mede-eigenaar van de woning
eigenaar van de woning
huurder van de woning
Kadastrale ligging van bedoelde woning: zijnde Afd.........................Sie ...................Nr.........................
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd ) van de woning:.....................….. betekend op........................
(De betekening van het definitief kadastraal inkomen van de woning waaraan de betoelaagbare
werken worden uitgevoerd, moet gebeurd zijn vóór 1975 en niet hoger zijn dan 1250,00 euro)
Netto gezamenlijk belastbaar inkomen: ................... aanslagjaar: .......inkomsten:...........................
(Netto belastbaar inkomen van het 2° jaar vóór het jaar van de aanvraag mag niet hoger zijn dan
17.900,00 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste, 19.400,00 euro voor een
alleenstaande gehandicapte en 26.850,00 euro, vermeerderd met 1.500,00 euro per persoon ten laste
in alle andere gevallen)
Aantal personen ten laste op 01/01/. . . : . . .(aantal)
(enkel de personen ten laste op 1 januari van het 2de jaar voorafgaand aan het jaar van aanvraag
komen in aanmerking).
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Ik vraag de verbeteringspremie aan voor de volgende uitgevoerde werken aan voornoemde woning:
(aankruisen wat past)
voor de aansluiting op het gemeentelijk drinkwaterbedelingsnet (toelage 50% - max. 350,00
euro)
Totaal gemaakte kosten : ........................
voor de installatie van een toilet met waterspoeling
Deze voorziening was nog niet aanwezig vóór de installatie waarvoor een tussenkomst gevraagd
wordt.
(toelage 50% - max. 250,00 euro)
Totaal gemaakte kosten : ........................
voor de installatie van een lig- of stortbad
Deze voorziening was nog niet aanwezig vóór de installatie waarvoor een tussenkomst gevraagd
wordt.
(toelage 50% - max. 400,00 euro)
Totaal gemaakte kosten : .........................

Ondergetekende aanvrager bevestigt de juistheid van de verstrekte gegevens en machtigt een door
het OCMW bestuur daartoe aangestelde persoon om controle uit te voeren op de uitgevoerde werken
en op de verstrekte gegevens.

Zingem, de ..............................…………………200..
(handtekeningen)

Opmerking :
Naam en handtekening van de aanvrager(s). Indien woning zich in onverdeeldheid bevindt is
handtekening van alle mede-eigenaars vereist.
Volgende stukken dienen voorgelegd te worden:
- afschrift van het aanslagbiljet betreffende het inkomen van het 2° jaar vóór het jaar van de aanvraag
- de aansluitings- installatie- of aankoopfakturen op naam van de aanvrager
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