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DE AANPASSINGSPREMIE VAN WONEN VLAANDEREN
De aanpassingspremie is er voor u als:
• u zelf of iemand van uw gezin 65 jaar of ouder is
• u de woning - die de hoofdverblijfplaats is - toegankelijk maakt voor die oudere bewoner
• de oudere (en diens eventuele partner) een inkomen hebben van hoogstens 30.640 euro
(+ 1600 euro per persoon ten laste).

1. VOOR WIE IS DE VLAAMSE AANPASSINGSPREMIE?
De aanpassingspremie is aan te vragen door de bewoner of de verhuurder van een woning:
•

De bewoner is de particulier die de door hem verbeterde woning op de aanvraagdatum bewoont op grond van een zakelijk recht, of op grond van een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats waarvan de duur meer
dan drie jaar bedraagt.

•

De verhuurder is de natuurlijke persoon die eigenaar-verhuurder is van de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend, en voor minstens negen jaar een huurovereenkomst heeft afgesloten met een sociaal verhuurkantoor .
Opmerking: De aanvrager moet niet noodzakelijk 65 of ouder zijn: u kunt ook de aanvraag indienen voor een
bejaarde persoon die bij u inwoont.

2. Wat zijn de voorwaarden voor deze premie?
•

Leeftijd: De aanvrager of een ander gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn. De aanpassingspremie geldt enkel voor
ouderen vanaf 65 jaar, met of zonder handicap. Personen onder de 65 komen niet in aanmerking.

•

Inkomen: Voor aanvragen in 2018 mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van de bejaarde en zijn of haar eventuele
partner mag niet hoger zijn dan 30.640 euro. Dit maximum mag worden verhoogd met 1.600 euro per persoon ten
laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van drie jaar eerder. Voor aanvragen in 2018 telt dus het belastbaar
inkomen van 2015.

•

De woning: De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is hoofdverblijfplaats van de bejaarde voor wie men de premie
aanvraagt.

•

De facturen: De premie wordt berekend op basis van de facturen van de uitgevoerde werken. Deze facturen mogen
op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar. U moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen
voorleggen. Wanneer uw dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal drie maanden de tijd om een beslissing
te nemen over uw aanvraag voor een aanpassingspremie.

3. Hoeveel bedraagt de Vlaamse aanpassingspremie?
De premie bedraagt maximum 1.250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro.
Heeft u nog vragen over uw offerte of de subsidies via Wonen Vlaanderen?
Neem gerust contact op via +32 56 36 52 20 of sales@comfortlift.be

