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Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid 

Woonwijzers Stad Gent 

Woodrow Wilsonplein 1, 

9000 Gent 

tel.: 09 266 76 40 

wonen@stad.gent 

 

Botermarkt 1 

9000 Gent 

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 

tot 12.30 uur 

woensdag ook van 14 tot 16 uur 

dinsdag ook op afspraak tussen 16.30 en 19 

uur (enkel premies) 

gesloten op donderdag en zaterdag 

Openingsuren en bereikbaarheid andere 
woonwijzers vind je op  

www.stad.gent/woonwijzers 
 

 

  Dit formulier is geldig sinds 1 januari 2020 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kan een eigenaar een subsidie voor verbeteringswerkzaamheden aan een woning 
in Gent aanvragen. De voorwaarden vind je in het ‘Subsidiereglement voor de verbetering van de 
woningkwaliteit voor de periode 2014-2020’. Je vindt dat reglement op www.stad.gent. Je kunt het 
ook opvragen bij de Woonwijzers. Eigenaars die deze subsidie willen aanvragen voor meerdere 
woningen, moeten per woning een aanvraagformulier indienen.  

Aan wie bezorg je dit formulier? 

Je kunt deze aanvraag - vervolledigd en voorzien van de nodige bijlagen - opsturen, persoonlijk 
afgeven of online via de stedelijke website bezorgen. Het post- en bezoekadres vind je hierboven. 

Tegen wanneer bezorg je ons dit formulier? 

De subsidieaanvraag dien je in na uitvoering van de werken en ontvangst van de facturen.  

Wat heb je nodig om dit formulier in te vullen? 

• je rijksregisternummer 

• je bankrekeningnummer 

• verplichte bijlagen (zie p. 3) 

Aanvraag van subsidie  voor 
woonkwaliteit 

Dienst Wonen 

mailto:wonen@stad.gent
http://www.stad.gent/woonwijzers
http://www.stad.gent/
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1. Geef aan welke soort eigenaar je bent? 

 

  eigenaar- bewoner  eigenaar- verhuurder 

   

2. Vul hieronder het adres in van het pand waarvoor je een subsidie aanvraagt.   

|Dat pand moet in Gent liggen om in aanmerking te komen voor de subsidie.  

 
Is het pand waarvoor je een subsidie aanvraagt minstens 25 jaar oud? 
 

       JA                                                                                    NEEN   

                                                                                                                                                                                                                                  (indien jouw pand nog geen 25 jaar oud is, kom je                            

                                                                                                                                               voor de subsidie NIET in aanmerking) 

3. Geef aan waarvoor je de subsidie wilt gebruiken: 
(Je kunt voor meerdere werkzaamheden tegelijk een subsidie aanvragen) 

  vochtwering 

  verwarming en warm water 

  elektriciteit  

  de installatie van elementair sanitair (wc, bad, douche, lavabo) 
 
 

 

4. Noteer hier eventuele uitleg die je nog wilt toevoegen aan deze aanvraag.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Informatie over de aanvraag 

 straat en nummer/bus:  

 postcode en  gemeente:  
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5. Vul hieronder je persoonlijke gegevens in. 

|Voorbeeld: 80.01.03-231.05. 

| Je vindt jouw rijksregisternummer op de achterkant van je identiteitskaart. 

 

 

|Woon je niet in het gebouw waar je de subsidie aanvraagt, vul dan hieronder je adres in. 

 

ǀ Voorbeeld: BE68  5390  0754  7034.  

|Geef wijzigingen van je post- of bankrekeningnummer tijdens je subsidieaanvraag zo vlug mogelijk door. 

|De houder van de bankrekening is dezelfde als de aanvrager van de subsidie. 

6. Vul in hoe we je indien nodig kunnen bereiken 

 

7. Voeg de onderstaande verplichte bijlagen bij dit formulier.  

 de nodige  gedetailleerde facturen en andere documenten van de  uitgevoerde 
werkzaamheden 

8. Voeg uit de onderstaande lijst de bijlagen toe die voor je aanvraag van toepassing zijn en 
vink hieronder aan wat je toegevoegd hebt.    

 het aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van 2 jaar geleden (van 
      de aanvrager en alle personen waarmee hij samenwoont) (voor eigenaar-bewoners, niet 
      van toepassing bij verhuurders) 

 positieve keuringsattest(en) (indien van toepassing, voor  verwarmings- en   
      elektriciteitswerkzaamheden) 

 bewijs van kinderen ten laste (voor kinderen ouder dan 18 jaar) 

 Persoonlijke informatie 

 voornaam:  

 achternaam:   

 rijksregisternummer:       

straat en nummer/bus:  

postcode en gemeente: 
 

 

 rekeningnummer IBAN:       

 telefoon of gsm:  

 e-mailadres:   

 Bijlagen 
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 bewijs van handicap van de eigenaar of een medebewoner (indien van toepassing) 

 kopie van het contract met een sociaal of stedelijk verhuurkantoor (indien van toepassing, 
zie vraag 1)  

 kopie van het lopende geregistreerde huurcontract (indien van toepassing, zie vraag 1) 

 

 

9. Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 
 
 Datum: _ _ / _ _ / _ _ _ _  Handtekening 

 
Met respect voor je privacy 

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor jouw privacy. We volgen 
hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
Als je ons het formulier bezorgt, geef je ons toestemming om de ingevulde gegevens te gebruiken voor de 
verwerking van deze subsidie-aanvraag. We verwijderen je gegevens één jaar na afsluiting van je 
aanvraagdossier.  
 
Je rechten 
Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.  
In sommige gevallen kan je ook jouw gegevens laten wissen. 
Wil je gebruik maken van deze rechten? Dat kan via het contactformulier op https://stad.gent/over-gent-
en-het-stadsbestuur/juridische-info/met-respect-voor-uw-privacy. 
 
Vermoed je dat iemand jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via 
privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de 
verwerking van persoonsgegevens.  
 
Meer informatie over je rechten en privacy vind je hier. 

 
De Dienst Wonen controleert de gegevens op deze aanvraag. Ze gaat ook na of het dossier 
volledig is. Vervolgens stuurt ze je een volledigheidsbewijs met datum en dossiernummer.  In dat 
volledigheidsbewijs zal staan of er stukken ontbreken en wat de volgende stappen zijn.  
Als je na 6 weken nog geen volledigheidsbewijs gekregen hebt,  neem je het best contact op met 
de Dienst Wonen. 

 
(einde formulier) 

 

 
 

 Ondertekening 

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/juridische-info/met-respect-voor-uw-privacy
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/juridische-info/met-respect-voor-uw-privacy
mailto:privacy@stad.gent
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/vragen-suggesties-en-meldingen/met-respect-voor-uw-privacy

