
  
 

 

Aanvraagformulier gemeentelijke aankooppremie. 
Gegevens met betrekking tot de aanvrager. 
Aanvrager en partner 

Naam en voornaam: .......................................................................................................................................   

Geboortedatum en geboorteplaats:  ...............................................................................................................  

Rijksregisternummer:  .....................................................................................................................................  

Vorig adres:  ....................................................................................................................................................  

 

Vorige woning was:       een huurwoning                       eigen woning                    ouderlijke woning 

 

Adres gekochte woning:  .................................................................................................................................  

 

Naam en voornaam partner:  ..........................................................................................................................  

Geboortedatum en geboorteplaats:  ...............................................................................................................  

Rijksregisternummer partner:  .........................................................................................................................  

Vorig adres partner:  ........................................................................................................................................  

 

Vorige woning was:       een huurwoning                       eigen woning                    ouderlijke woning 

 

Burgerlijke stand:                        gehuwd    -    wettelijk samenwonend    -    feitelijk samenwonend 

 

Bankrekeningnummer: ....................................................................................................................................  

Telefoonnummer (overdag):  ...........................................................................................................................  

E-mail:  ............................................................................................................................................................  

 

Hebt u kinderen ten laste:                                               ja   -   neen 

Naam en geboortedatum kind (eren):  ............................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  



  
 

 

 

 

 

Vorige eigendommen. 

Had u en/of uw partner in de afgelopen 5 jaar een ander onroerend goed in bezit?  .....................................  

Heeft u en/of uw partner dit onroerend goed nog altijd in bezit? ....................................................................  

Wanneer werd het onroerend goed verkocht? ................................................................................................  

Waar was/ is het onroerend goed gelegen? ...................................................................................................  

Bent/was u volle eigenaar/vruchtgebruiker? ...................................................................................................  

 

Gegevens met betrekking tot de woning. 
Algemeen. 

U vraagt een aankooppremie aan voor:  

 een bestaande woning  

 een nieuwbouwwoning  

 perceel grond (zelf woning bouwen)  

 

Hebt u/uw partner reeds in het verleden een gemeentelijke aankooppremie genoten?.................................  

Zo ja, wanneer werd de premie toegekend? ...................................................................................................  

 

Bestaande woningen. 

Adres van de woning: ......................................................................................................................................  

Bouwjaar van de woning: ................................................................................................................................  

Geïnventariseerde(*) woning?                              Ja                                              neen 

(*) de woning is opgenomen in een gemeentelijke inventaris van leegstand, verwaarlozing, 
ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid of een Vlaamse inventaris ongeschiktheid, 
onbewoonbaarheid en/of verwaarlozing 

 

Kan u de woning onmiddellijk bewonen:               ja                                                 neen  

Woont u reeds ter plaatse?                                   ja                                                 neen 



  
 

 

 

Dient de woning gerenoveerd te worden: :            ja                                                 neen 

Is een stedenbouwkundige vergunning vereist voor de renovatiewerken: 

                                                                              ja                                                 neen 

 Opgelet! Men dient de woning maximum 2 jaar na de aanvraag van de gemeentelijke 
aankooppremie te bewonen. De inschrijving in het bevolkingsregister geldt als 
bewoningsdatum. 

 

 

Nieuw te bouwen woningen. 

Adres van de woning: ......................................................................................................................................  

Kadastergegevens perceel: .............................................................................................................................  

Datum toekenning bouwvergunning: ...............................................................................................................  

Wanneer denkt u de woning te kunnen betrekken? ........................................................................................  

 

 Opgelet! Bij een nieuw te bouwen woning dient men maximum 2 jaar na de aanvraag 
van de gemeentelijke kooppremie de woning zelf te bewonen. De inschrijving in het 
bevolkingsregister geldt als bewoningsdatum. 

 

Verdere voorwaarden: opgelet! 
De aanvrager geeft toestemming aan de gemeentelijke ambtenaar om alle onderzoeken te laten 
verrichten voor, tijdens en na de procedure van de premieaanvraag, voor het controleren van de 
verstrekte gegevens. Weigering tot medewerking aan het onderzoek brengt het verval van het 
recht op toelage mee. 
Het niet verstrekken van de nodige gegevens voor controle of het opgeven van onjuiste gegevens, 
brengt het verval van het recht op toelage mee. 

 

De gemeentelijke aankooppremie wordt teruggevorderd, vermeerderd met 15% administratieve 
kosten, indien blijkt dat niet voldaan wordt aan de voorwaarde inzake bewoning binnen de gestelde 
deadline. 

 

De aanvrager verbindt er zich toe een deel van het bedrag van de totale premie, namelijk de 
gemeentelijke aankooppremie en de uitbetaalde vervolgpremie, vermeerderd met 15% 
administratieve kosten, (het bedrag wordt pro rata temporis berekend aan de hand van het aantal 
jaar dat de begunstigde effectief gewoond heeft in de woning) terug te betalen indien hij binnen de 
10 jaar na het aanvragen van de gemeentelijke aankooppremie: 

 de woning verkoopt of vervreemdt,  



  
 

 

 de bestemming van de woongedeelten wijzigt,  

 de woongelegenheid opsplitst ;  

 de woongelegenheid niet langer zelf bewoont.  

 

 

Bijgevoegde bewijsstukken. 
 

Volgende bewijsstukken worden aan deze aanvraag toegevoegd: 

 

 kopie van de aankoopakte;  

 kopie van opzoeking op eigendomstitel (te bekomen via FOD Financiën). Indien de 

premie aanvraagt met een partner, dient er per aanvrager een opzoeking op 

eigendomstitel ingediend te worden. Opgelet! Dit document is enkel nodig, indien 

er geen verwijzing is in de aankoopakte;  

 kopie van verkoopakte vorige woning (indien van toepassing)  

 bewijsstuk dat men kinderen ten laste heeft (bv document inzake kinderbijslag). 

Opgelet! Dit is enkel nodig indien men nog niet ingeschreven is in het  

bevolkingsregister van Middelkerke;  

 

 

Datum:                                                         Handtekening aanvrager 1 

 

 

 

 

 

 

                                                         Handtekening aanvrager 2 

 


