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AANPASSINGSPREMIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN VAN OUDEREN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP
1. Voorwaarden voor de aanvrager
•

1 gezinslid moet ofwel 65 jaar of ouder zijn ofwel erkend zijn als persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

•

Eigenaar of huurder zijn van de aan te passen woning. Als de aanvrager huurder is van de woning dient de eigenaar:
- akkoord te gaan met de geplande werken;
- de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitvoering der werken
- een nieuw huurcontract af te sluiten voor minstens 9 jaar

•

Geen ander onroerend goed in volle eigendom of het volledige vruchtgebruik hebben.

2. Voorwaarden voor de woning
•

Moet gelegen zijn in de provincie Vlaams-Brabant

•

Mag geen ongezonde, onverbeterbare woning zijn

3. Uitvoering van de werken
•

De aanpassingswerken moeten de woning functioneel aanpassen aan de fysieke toestand van de aanvrager,
zoals bv. een huislift, stoellift of rolstoelplateaulift.

•

De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum.

•

De werken moeten ten laatste uitgevoerd zijn 1 jaar na de beslissing waarbij de premie wordt toegekend.

4. Bedrag van de premie
•

50% van de kostprijs der werken met een maximum van 2.500 euro indien inkomsten 3 jaar voor de aanvraag niet
meer bedragen dan 39.880 euro voor een alleenstaande en 56.510 euro voor een gezin van minimum twee personen
(te verhogen met 3.410 euro per persoon ten laste).

•

75 % van de kostprijs der werken met een maximum van 2.500 euro indien de aanvrager voldoet aan de inkomstenvoorwaarden van het statuut van de Verhoogde Tegemoetkoming (VT) bij het ziekenfonds.

Heeft u nog vragen over uw offerte of de subsidies via de Provincie Vlaams-Brabant?
Neem gerust contact op via +32 56 36 52 20 of sales@comfortlift.be

