
 

Aanvraagformulier voor het bekomen van een subsidie voor het 

realiseren van een passiefwoning 
 

Indienen binnen zes maanden na het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning 
 

Identificatiegegevens van de aanvrager 
 

Datum aanvraag: ............................................................................................................................  

 

Naam: ............................................................................................................................................  
 

(Huidige) straat en huisnummer: ......................................................................................................  
 

Postnummer + gemeente: ...............................................................................................................  
 

Telefoon: ........................................................................................................................................  

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

 

 
 

 

Passiefwoning 
 

 
- Straat en huisnummer: ..............................................................................................................  

 

- Postnummer en gemeente: …………….……………………………………………………………………………………. 
 

- Kadastrale gegevens: afdeling ...... , sectie ........ , perceelnummer(s) .............................................  
 

- renovatie/nieuwbouw (schrappen wat niet past) 

 
- Datum goedkeuring bouwvergunning:……………………………………………………………………………………..  

 
- Datum start van de werken: ............................................................ ………………………………………… 

 
- Geplande datum oplevering van de werken: ................................................................................  

 

- Brutovolume woning:...................  m³ (mag maximaal 750 m³ bedragen) 
 

- Raming totale kostprijs van de werken:……………………………………… EUR 
 

 
Eventuele opmerkingen:  

… ...................................................................................................................................................  

… ...................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



In functie van de evaluatie van dit reglement worden onderstaande gegevens opgevraagd. Deze 

gegevens hebben geen invloed op het al of niet toekennen van de premie.  

 
Het jaarlijks, gezamenlijk netto-belastbaar inkomen van de aanvrager(s) zoals vermeld op de meest 

recente belastingsbrief : 

  is kleiner dan 27.200 EUR*  

  ligt tussen 27.200 EUR en 54.390 EUR* 
  is groter dan 54.390 EUR*. 
*Aankruisen wat past 

 

Aantal personen ten laste:……………………………………………  

 
De aanvraag betreft  

  een gesloten bebouwing* 
  een halfopen bebouwing* 

  een open bebouwing*.  
*Aankruisen  wat past 
 

De aanvrager(s) bezit(ten)  
 één woning*      twee woningen*    meer dan twee woningen* (*Aankruisen wat past) 

 
Bijlagen: 

 
o kopie stedenbouwkundige vergunning; 

o kopie van het voorlopig EPB-verslag; 

o bij renovatie: een document dat aantoont dat het volume van de verbouwing minimaal 50% 
van het totale volume van de woning bedraagt; 

o schets van het plan van de woning. 
 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van alle voorwaarden in het reglement en 

verklaart dat deze worden nageleefd. 
Datum:…………………………………..    

 
 

                                                            Handtekening aanvrager 
 

 
Voorbehouden aan de dienst milieu 

Beoordeling van de aanvraag:  
 ......................................................................................................................................................  

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

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

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

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

De installatie voldoet aan de bepalingen van het reglement 
ja 

neen 

 

Datum principiële goedkeuring door college van burgemeester en schepenen: ....................................  

 
 
De stad Sint-Niklaas (Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas), verantwoordelijke voor de verwerking, verwerkt uw persoonsgegevens 
voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van uw aangifte, verzoek, melding of klacht en ook voor 
het opmaken van anonieme statistieken. Als blijkt dat het voor de behandeling ervan noodzakelijk is, kunnen bepaalde 
gegevens aan derden worden meegedeeld. U hebt recht op inzage en, in voorkomend geval, verbetering van uw 
persoonsgegevens. Aanvullende inlichtingen kan u bekomen bij het stadsbestuur van Sint-Niklaas. 


