
 Aanmeldingsformulier bij de aanvraag 
van een premie voor de renovatie van een 
woning 

 

 RENO AANMELDING-02-20141106 
Wonen-Vlaanderen 
Wonen Antwerpen 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN 
 
Bezoektijd: elke werkdag van 8.30 u tot 12.30 u 
Tel.: elke werkdag van 8.30 u tot 12.30 u op 03 224 61 16 
 

In te vullen door de  
behandelende afdeling 

dossiernummer 

 

 

ontvangstdatum 

 

 
 Waarvoor dient dit formulier? 

Tot en met 30 november 2014 kan u in het kader van een overgangsregeling een premie voor de renovatie van een 
woning aanvragen op basis van afgesloten aannemingsovereenkomsten en/of geplaatste bestellingen voor materialen, 
zonder dat u daarvoor al over facturen beschikt.  

U heeft twee mogelijkheden: 

1) Ofwel heeft u nog geen aanvraag ingediend omdat u nog niet over de nodige facturen beschikt: u kan dan alsnog 
een aanvraag indienen tot en met 30 november 2014  en daar dit aanmeldingsformulier bijvoegen. U heeft 
vervolgens tot en met 28 februari 2015 de tijd om de facturen die betrekking hebben op de afgesloten 
aannemingsovereenkomsten en/of geplaatste bestellingen voor materialen in te dienen. Deze nagestuurde 
facturen zullen bij uw aanvraag gevoegd worden. Uw oorspronkelijke aanvraagdatum blijft behouden. 

2) Ofwel heeft u al een aanvraag ingediend met facturen, die in behandeling is, maar heeft u nog altijd een of 
meerdere afgesloten aannemingsovereenkomsten of geplaatste bestellingen waarvoor u aan het wachten bent op 
facturen: u kan dan gebruik maken van dit losse aanmeldingsformulier en het tot en met 30 november 2014 
indienen. Het aanmeldingsformulier zal bij uw reeds ingediende, nog onbesliste aanvraag gevoegd worden. U 
heeft vervolgens tot 28 februari 2015 de tijd om de facturen die betrekking hebben op de afgesloten 
aannemingsovereenkomsten en/of geplaatste bestellingen voor materialen in te dienen. Deze nagestuurde 
facturen zullen bij uw aanvraag gevoegd worden. Uw oorspronkelijke aanvraagdatum blijft behouden. 

Bij de beoordeling of u uw aanmelding tijdig heeft gedaan, zal Wonen-Vlaanderen enkel rekening houden met de 
postdatum bij verzending of de datum van het afgiftebewijs op een dienst van Wonen-Vlaanderen. 
  

De aannemingsovereenkomsten moeten afgesloten en de bestellingen moeten geplaatst zijn vóór 4 november 2014. U 
kan dus wel de aanmelding doen tot en met 30 november 2014, maar de aangemelde aannemingsovereenkomsten 
en/of bestellingen voor materialen moeten al afgesloten en/of geplaatst zijn vóór 4 november 2014. 
 

Wat vult u op dit formulier in? 
U vult uw persoonlijke gegevens in en geeft een overzicht van alle afgesloten aannemingsovereenkomsten en/of 
geplaatste bestellingen waarvoor u nog op facturen wacht. Voor elke aannemingsovereenkomst of bestelling vult u de 
volgende gegevens in: de datum van de overeenkomst of bestelling, de naam van de aannemer of van de verkoper van 
de bestelde materialen, het bedrag van de overeenkomst of bestelling, en het soort werk dat zal worden uitgevoerd. De 
verschillende categorieën van werkzaamheden zijn de volgende: funderingen en muren, draagvloeren, dak, buiten-
schrijnwerk, binnentrap, elektriciteit, sanitair, centrale verwarming. Als een bepaalde aannemingsovereenkomst of 
bestelling betrekking heeft op verschillende soorten werkzaamheden, vult u die afzonderlijk in. 
 

Wat wordt er bedoeld met ‘aannemingsovereenkomst’? 
Dit is de overeenkomst waarbij de aannemer zich tegenover u, de opdrachtgever, verbindt een bepaald werk te 
realiseren tegen een bepaalde prijs. Een schriftelijke offerte met vermelding van prijs en werkzaamheden, is een 
aannemingsovereenkomst. Door de aannemingsovereenkomst te ondertekenen, verklaart u zich akkoord met de 
uitvoering ervan.  

 

 Persoonlijke gegevens van de persoon die de aanmelding doet 

 
 voor- en achternaam        

 
 straat en nummer 

premiewoning  
      

 
 postnummer en gemeente 

premiewoning  
      

 
 geboortedatum  dag     maand     jaar          
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 datum 
overeenkomst 
of bestelling 

 bedrag (excl. btw)  naam van de aannemer of 
verkoper 

 aard van de werkzaamheden 

1              euro               

2              euro               

3              euro               

4              euro               

5              euro               

6              euro               

7              euro               

8              euro               

9              euro               

10              euro               

11              euro               

12              euro               

13              euro               

14              euro               

15              euro               

16              euro               

17              euro               

18              euro               

19              euro               

20              euro               

21              euro               

22              euro               

23              euro               

24              euro               

25              euro               

 
 TOTAAL:   euro     

 Aanmelding van de afgesloten aannemingsovereenkomsten en/of geplaatste bestellingen 

 
 Meld in onderstaand overzicht de afgesloten aannemingsovereenkomsten en/of geplaatste bestellingen voor materialen 

aan waarvoor u nog op facturen wacht, en voeg een kopie van deze overeenkomsten en/of bestellingen bij dit 
aanmeldingsformulier. Enkel kopieën van door u voor akkoord ondertekende en gedateerde aannemingsovereenkomsten 
en/of bestellingen, worden aanvaard. U heeft dan tot en met 28 februari 2015 de tijd om facturen na te sturen. Met 
facturen die u nog nastuurt waarvoor u geen aannemingsovereenkomst of bestelling heeft aangemeld, kan geen rekening 
worden gehouden. 

Het bedrag op de nagestuurde facturen moet overeenstemmen met het bedrag dat op de afgesloten aannemings-
overeenkomsten en/of geplaatste bestellingen voor materialen vermeld staat. Ligt de uiteindelijke kostprijs van de 
uitgevoerde werken of geleverde bestellingen hoger, dan kan daar geen rekening mee worden gehouden, tenzij u een 
schriftelijk akkoord tussen u (de opdrachtgever) en de aannemer kan  voorgeleggen waaruit de meerprijs blijkt. 

Als op een bepaalde aannemingsovereenkomst of bestelling verschillende soorten werkzaamheden zijn opgenomen, vult 
u die afzonderlijk in. 

Om de aard van de werkzaamheden in te vullen kunt u kiezen uit volgende onderdelen: funderingen en muren, 
draagvloeren, dak, buitenschrijnwerk, binnentrap, elektriciteit, sanitair, centrale verwarming. 
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 Ondertekening 
 

 Kruis hieronder aan welk van de twee volgende situaties van toepassing is op uw aanmelding. 
Gelieve uw dossiernummer op te geven als u de tweede mogelijkheid kiest.  

  Ik heb geen aangevraagde renovatiepremie op mijn naam die nog in behandeling is. Ik voeg dus bij dit 
aanmeldingsformulier de kopieën van de aannemingsovereenkomsten en/of bestellingen voor materialen die ik wens 
aan te melden, alsook een ingevuld aanvraagformulier en eventueel een ingevulde factuurlijst met kopieën van 
facturen die ik wel al in mijn bezit heb. Deze aanmelding gebeurt binnen de aanvraag voor de renovatiepremie die ik 
nu op mijn naam wil laten creëren door Wonen-Vlaanderen. Ik heb vervolgens tot en met 28 februari 2015 de tijd om 
facturen in te dienen die voortvloeien uit de aangemelde aannemingsovereenkomsten en/of bestellingen voor 
materialen. 

  Ik heb een aangevraagde renovatiepremie op mijn naam die nog in behandeling is. Ik wil dat dit aanmeldings-
formulier, samen met de kopieën van de aannemingsovereenkomsten en/of bestellingen voor materialen die ik wens 
aan te melden, bij de reeds bestaande aanvraag op mijn naam wordt gevoegd. Ik heb vervolgens tot en met  
28 februari 2015 de tijd om facturen in te dienen die voortvloeien uit de aangemelde aannemingsovereenkomsten 
en/of bestellingen voor materialen. 

Het dossiernummer van de renovatiepremie op mijn naam die nog in behandeling is, is het volgende: 

6 0 /               
 

 

 Vul de onderstaande verklaring in. 
Deze verklaring moet worden ondertekend door de aanmelder, die tevens de aanvrager is, en de eventuele partner. 

 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. 

Ik ben er mij van bewust dat ik enkel tot en met 30 november 2014 een geldige aanmelding van afgesloten 
aannemingsovereenkomsten en/of geplaatste bestellingen voor materialen kan doen, en dat hierbij enkel zal 
rekening gehouden worden met de postdatum van mijn verzending of met de datum op het afgiftebewijs op een 
dienst van Wonen-Vlaanderen. 

Ik ben mij ervan bewust dat enkel aannemingsovereenkomsten en/of bestellingen voor materialen die 
respectievelijk afgesloten of geplaatst zijn vóór 4 november 2014 in aanmerking kunnen worden genomen voor 
de aanmelding. 

Ik dien uiterlijk op 28 februari 2015 bij Wonen-Vlaanderen de facturen in die voortvloeien uit de 
aannemingsovereenkomst(en) en/of bestelling(en) die ik heden aanmeld. Ik ben mij ervan bewust dat met 
facturen ingediend na deze datum geen rekening zal worden gehouden binnen de aanvraag waarop deze 
aanmelding betrekking heeft. 

 

 datum dag     maand     jaar          

  handtekening van de aanmelder       

  handtekening van de partner       

 voor- en achternaam van de 
partner 

      

  

 Aan wie bezorgt u dit aanmeldingsformulier? 

 
 Stuur dit aanmeldingsformulier, samen met de kopieën van de ingeplande aannemingsovereenkomsten en/of geplaatste 

bestellingen in een gesloten enveloppe naar het agentschap Wonen-Vlaanderen. Als u op hetzelfde ogenblik een 
aanvraag indient, voegt u ook het aanvraagformulier en eventueel de factuurlijst met facturen die u al in uw bezit heeft, 
bij het aanmeldingsformulier. Het adres vindt u bovenaan op dit formulier. De postdatum van uw brief is doorslaggevend.  

U kunt dit formulier ook tijdens de bezoektijd ter plaatse tegen afgiftebewijs overhandigen. In dat geval is de datum die 
vermeld staat op het afgiftebewijs doorslaggevend. 

 

 Privacywaarborg 

 
 De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze zijn nodig voor de behandeling van uw aanvraag 

en kunnen ook anoniem gebruikt worden voor statistieken of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw 
gegevens in dat bestand in te kijken en zo nodig de verbetering ervan te vragen. 

 


