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WOONPREMIES
IN SINT-NIKLAAS
In deze brochure kan je informatie vinden over woonpremies en projecten in Sint-Niklaas. De nadruk ligt op de
premies die de stad voorziet. Achteraan kan je ook informatie vinden over stedelijke projecten en premies van
andere overheden. Deze brochure is een hulpmiddel om je wegwijs te maken in het bestaande premieaanbod.
Wij hebben deze informatie met grote zorg voor je verzameld. De brochure bevat een vereenvoudigde
voorstelling van de reglementering. Het is aan jou om de juistheid van de gegevens na te gaan bij de
premieverstrekker voor je een beslissing neemt, ook indien de premie uitgaat van de stad Sint-Niklaas. De stad
Sint-Niklaas is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie
voor welk gebruik dan ook.
Opgelet: voor bepaalde premies moet je vóór de werken een aanvraag indienen, andere premies kan je na de
werken aanvragen en dan is het van belang dat je de premie tijdig aanvraagt. Je kan het premiereglement
opvragen bij de premieverstrekker.

CONTACT
stadhuis
balie wonen, bouwen en ondernemen
(neem je ticket aan de zuil naast de infobalie op het gelijkvloers)
03 778 32 40
wonen@sint-niklaas.be

Publicatiedatum: augustus 2018
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STEDELIJKE PREMIE DUURZAAM
RENOVEREN

Wat is de stedelijke premie duurzaam renoveren?
Deze stedelijke premie ondersteunt bewoners die duurzame renovatiewerken uitvoeren.

Wanneer kom je in aanmerking?
Je komt in aanmerking voor de stedelijke premie duurzaam renoveren indien je voldoet aan volgende
voorwaarden:
AANVRAGER
- je bent een natuurlijk persoon
EIGENDOM
- je bent eigenaar van een woning in Sint-Niklaas
- je woont zelf in de woning of verhuurt deze
WONING
- de woning is minstens 15 jaar oud
- het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning is maximum 1.200 EUR
- de woning wordt niet te koop aangeboden op het moment van de premieaanvraag
ANDERE PREMIE
- je hebt niet eerder een renovatie- of verbeteringspremie van de Vlaamse overheid ontvangen voor
de woning en ontvangt deze ook niet binnen de vijf jaar na uitbetaling van de stedelijke premie
duurzaam renoveren
- je hebt de voorbije tien jaar geen stedelijke renovatiepremie of stedelijke premie duurzaam renoveren
ontvangen voor dezelfde werken
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Welke werken komen in aanmerking?
DAKWERKEN
Werken aan de dakstructuur en/of dakbedekking, dakgoten op voorwaarde dat dakisolatie en het aanbrengen
van een winddicht onderdak deel uitmaakt van de voorgelegde facturen. De dakisolatie heeft een R-waarde
die groter is dan of gelijk is aan 4m²K/W.
BUITENSCHRIJNWERK
Ramen, buitendeuren en dakvlakvensters met hoogrendementsbeglazing, mogelijk in combinatie met rolluiken.
Het glas heeft een U-waarde van maximaal 1,1 W/m²K.
GEVELWERKEN
Renovatie van één of meer gevels (bijvoorbeeld: aanbrengen nieuwe gevelsteen, pleisteren van een volledige
gevel, uitslijpen van voegen en hervoegen), op voorwaarde dat gevel- of buitenmuurisolatie deel uitmaakt van
de voorgelegde facturen. De gevel- of buitenmuurisolatie heeft een R-waarde die groter is dan of gelijk is aan
1,3 m²K/W. Louter schilderwerken komen niet in aanmerking.
WEREN VAN OPTREKKEND VOCHT
Door middel van inspuiting of onderkapping met plaatsing van een waterdicht membraan. Dit geldt niet voor
kelderdichting.
NUTSLEIDINGEN (EGW)
Enkel mét keuringsattesten afgeleverd door een erkend controleorganisme.
HEMELWATERINSTALLATIE
Enkel indien de aanleg van de hemelwaterinstallatie niet wordt opgelegd in een geldige omgevingsvergunning
en voldoet aan de volgende voorwaarden:
- de minimale inhoud van de hemelwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten
dakoppervlakte, zoals bepaald in de stedelijke richtlijnen regenwaterafvoer
- de volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een premie bij een onvolledig
aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
- het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een
aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van één wc of wasmachine én één
buitenkraan. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair
gevoed kunnen worden.
PV-PANELEN (FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN)
De aanvrager bevestigt via een verklaring op eer dat er in de woning dakisolatie met minimale R-waarde van
3,5m²K/W, dubbele beglazing en hoogrendementsverwarming aanwezig is.
WARMTEPOMP
Enkel een warmtepomp van het type lucht/water, water/water of bodem/water die gebruikt wordt voor
woningverwarming en/of sanitair warm water komt in aanmerking. Wordt uitgesloten: een warmtepomp van
het type lucht/lucht, een warmtepomp die gebruikt wordt voor zwembadverwarming of actieve koeling.
ZONNEBOILER
Enkel een zonneboiler die gebruikt wordt voor sanitair warm water al dan niet in combinatie met
woningverwarming komt in aanmerking. Wordt uitgesloten: zonneboiler die gebruikt wordt voor
zwembadverwarming.
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Hoeveel bedraagt de premie?
Het factuurbedrag moet minstens het dubbele zijn van het premiebedrag.
Dak- en isolatiewerken: 2.000 EUR
Indien met isolatie uit nagroeibare grondstoffen: +200 EUR
Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen: +250 EUR
Buitenschrijnwerk: 1.000 EUR
Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen: +200 EUR
Indien met natuurverven of aanverwante natuurlijke afwerkingsproducten: +100 EUR
Gevel- en isolatiewerken: 500 EUR
Indien met isolatie uit nagroeibare grondstoffen: +100 EUR
Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen: +125 EUR
Indien met natuurverven of aanverwante natuurlijke afwerkingsproducten: +100 EUR
Weren van optrekkend vocht: 500 EUR
Nutsleidingen (EGW): 375 EUR
Hemelwaterinstallatie: 300 EUR
PV-panelen: 250 EUR
Warmtepomp, per installatie:
Type lucht/water: 250 EUR
Type water/water of bodem/water: 500 EUR
Zonneboiler, per installatie: 250 EUR
Je kan de premie vijf keer aanvragen indien het om werken van een ander onderdeel gaat. Het maximale
premiebedrag per woning bedraagt 5.000 EUR. Aan te vragen na de werken en binnen het jaar na de
factuurdatum.

Hoe kan je de premie aanvragen?
Via het aanvraagformulier van ‘stedelijke premie duurzaam renoveren’ op www.sint-niklaas.be/wonen/
huisvesting/premies-en-voordelen.

Meer info?
stadhuis
balie wonen, bouwen en ondernemen
(neem je ticket aan de zuil naast de infobalie op het gelijkvloers)
03 778 32 40
www.sint-niklaas.be/wonen/huisvesting
wonen@sint-niklaas.be
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STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE
VOOR SENIOREN

Wat is de stedelijke aanpassingspremie voor senioren?
Deze stedelijke premie ondersteunt bewoners die specifieke werkzaamheden uitvoeren die beantwoorden aan
de fysieke mogelijkheden van senioren.

Wanneer kom je in aanmerking?
Je komt in aanmerking voor de stedelijke aanpassingspremie voor senioren indien je voldoet aan volgende
voorwaarden:
WONING
- het niet geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning is maximum 1.200 EUR
- de woning wordt niet te koop aangeboden op het moment van de premieaanvraag
AANVRAGER
- je bent een natuurlijke persoon
- je bent minstens 65 jaar oud
- je bent gedomicilieerd en hebt je hoofdverblijfplaats in de woning waar de werken worden uitgevoerd
- heeft maximaal één woning in volle eigendom of vruchtgebruik
ANDERE PREMIE
- je hebt niet eerder een aanpassingspremie van een andere overheid ontvangen voor de woning
- je hebt geen stedelijke renovatiepremie ontvangen voor dezelfde werken
PLAATSBEZOEK
- je stemt ermee in dat een vertegenwoordiger van het stadsbestuur een plaatsbezoek brengt aan de
woning
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Welke werken komen in aanmerking?
- het aanleggen van een hellend vlak
- het aanbrengen van beugels, steunen, handgrepen
- het aanpassen van sanitaire voorzieningen in de badkamer
- het aanpassen van het toilet
- het aanpassen of voorzien van communicatiemiddelen onroerend door bestemming zoals parlofonie,
videofonie, noodoproepsystemen
- het aanbrengen van ongevalpreventieve voorzieningen zijnde detectie van rook en koolstofmonoxide
- het aanpassen van keukenvoorzieningen
- het aanpassen van deuropeningen
- het aanpassen van stopcontacten en schakelaars
- het plaatsen van een traplift
Voor werken die specifiek ten behoeve van de beperkte mobiliteit of de handicap van de aanvrager werden
uitgevoerd maar die niet voorkomen in deze opsomming, kan de aanvraag op gemotiveerd verzoek ingediend
worden bij het college van burgemeester en schepenen.

Hoeveel bedraagt de premie?
80 procent van het factuurbedrag met een maximum van 600 EUR per aanvraag. Het factuurbedrag moet
minstens 125 EUR bedragen. Aan te vragen ná het uitvoeren van de werken binnen het jaar na factuurdatum.
De premie kan per woongelegenheid drie keer aangevraagd worden, op voorwaarde dat het gaat om werken
van een ander onderdeel.

Hoe kan je de premie aanvragen?
Via het aanvraagformulier ‘stedelijke aanpassingspremie voor senioren’ op
www.sint-niklaas.be/huisvesting/premies-en-voordelen.

Meer info?
stadhuis
balie wonen, bouwen en ondernemen
(neem je ticket aan de zuil naast de infobalie op het gelijkvloers)
03 778 32 40
www.sint-niklaas.be/huisvesting/premies-en-voordelen
wonen@sint-niklaas.be
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STEDELIJKE SUBSIDIE VOOR
HET REALISEREN VAN EEN
PASSIEFWONING

Wat is de stedelijke subsidie voor het realiseren van een
passiefwoning?
Deze stedelijke subsidie iondersteunt bewoners bij het bouwen of renoveren van een woning die voldoet aan
de passiefhuisstandaard.

Wanneer kom je in aanmerking?
Je komt in aanmerking voor de stedelijke premie voor het realiseren van een passiefwoning indien je voldoet
aan volgende voorwaarden:
AANVRAGER
- je bent een natuurlijke persoon
- je bent bouwheer van de woning
WONING
- de woning voldoet aan de passiefhuisstandaard
CERTIFICAAT
- het brutovolume van de woning mag maximaal 750 m³ bedragen, inclusief de garage indien deze
rechtstreeks bereikbaar is vanuit de woning
- de woning moet voldoen aan de passiefhuisstandaard. Dit wordt gestaafd door het voorleggen van
een certificaat, afgeleverd door Pixii vzw.

Hoeveel bedraagt de subsidie?
Je kan de stedelijke subsidie voor het realiseren van een passiefwoning slechts één keer en voor één woning
aanvragen. De subsidie bedraagt 5.000 EUR per woning.
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Hoe kan je de subsidie aanvragen?
De aanvraag verloopt in twee stappen:
PRINCIPIËLE GOEDKEURING
Ten laatste zes maanden na aflevering van de omgevingsvergunning via het ‘aanvraagformulier voor
het bekomen van een subsidie voor het realiseren van een passiefwoning’ op
www.sint-niklaas.be/wonen/bouwen
BETALINGSAANVRAAG
Binnen de zes maanden na het bekomen van het certificaat voor de passiefhuisstandaard en ten laatste
vijf jaar na de aanvraag van de principiële goedkeuring, via het ‘aanvraagformulier voor uitbetaling
van een subsidie voor het realiseren van een passiefwoning’ op
www.sint-niklaas.be/wonen/bouwen

Meer info?
stadhuis
balie wonen, bouwen en ondernemen
(neem je ticket aan de zuil naast de infobalie op het gelijkvloers)
03 778 31 90
www.sint-niklaas.be/wonen/bouwen
duurzaamheid@sint-niklaas.be
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STEDELIJKE SUBSIDIE VOOR HET
AANLEGGEN VAN EEN GROENDAK

Wat is de stedelijke subsidie voor het aanleggen van een
groendak?
Deze stedelijke subsidie ondersteunt bewoners bij het aanleggen van een groendak.

Wanneer kom je in aanmerking?
Je komt in aanmerking voor de stedelijke subsidie voor het aanleggen van een groendak indien je voldoet aan
volgende voorwaarden:
EIGENDOM
- je bent eigenaar van een woning in Sint-Niklaas
- indien je geen eigenaar van de woning bent, moeten de eigenaars het aanvraagformulier mee tekenen
GROENDAK
- de aanleg van een groendak mag niet verplicht zijn door bestaande wettelijke of reglementaire
bepalingen
- het groendak moet groter zijn dan zes vierkante meter
- het groendak moet minstens bestaan uit een wortel- en een waterkerende laag, een substraatlaag
en een vegetatielaag, over de volledig aangelegde oppervlakte. Indien het dak hellend is, is een
draineerlaag niet noodzakelijk
- het groendak moet minstens 10 jaar in goede staat behouden worden
PLAATSBEZOEK
- je stemt ermee in dat een vertegenwoordiger van de stad de werken komt controleren
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Hoeveel bedraagt de subsidie?
De subsidie bedraagt 15 EUR per vierkante meter aangelegd groendak, met een maximum van 60 vierkante
meter. De subsidie wordt beperkt tot de werkelijke kosten inclusief BTW.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?
De aanvraag verloopt in twee stappen:
PRINCIPIËLE AANVRAAG
Vóór aanvang van de werken via het ‘aanvraagformulier subsidie groendaken’ op
www.sint-niklaas.be/leefomgeving/groen-en-natuur/subsidies
BETALINGSAANVRAAG
Binnen de zes maanden na de aanleg van het groendak via de ‘betalingsaanvraag subsidie groendaken’
op www.sint-niklaas.be/leefomgeving/groen-en-natuur/subsidies

Meer info?
stadhuis
balie wonen, bouwen en ondernemen
(neem je ticket aan de zuil naast de infobalie op het gelijkvloers)
03 778 31 90
www.sint-niklaas.be/leefomgeving/groen-en-natuur/subsidies
natuur@sint-niklaas.be
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STEDELIJKE SUBSIDIE VOOR
ONDERHOUDSWERKEN AAN
WAARDEVOLLE GEBOUWEN EN GEVELS

Wat is de stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan
waardevolle gebouwen en gevels?
Deze stedelijke subsidie ondersteunt bewoners bij de duurzame instandhouding van het bouwkundig erfgoed
door het stimuleren van tijdig onderhoud.

Wanneer kom je in aanmerking?
Je komt in aanmerking voor de stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en
gevels indien je voldoet aan volgende voorwaarden:
AANVRAGER
- je bent eigenaar van het gebouw
- houders van zakelijke rechten of huurders komen in aanmerking indien zij de kosten dragen voor de
werken
- is geen openbaar bestuur
GEBOUW
- het gebouw is beschermd en in overeenstemming met de geldende reglementering voor onroerend
erfgoed
- of het gebouw is waardevol of het gaat om een waardevolle straatgevel
VERBINTENISSEN
- je moet de onderhoudswerken uitvoeren volgens de geldende normen en/of regels van de kunst
- je moet alle meer- en bijwerken, boven de raming, ten laste nemen evenals de prijsverhogingen die
het gevolg zijn van de stijging van lonen en materialen
PLAATSBEZOEK
- je stemt ermee in dat een vertegenwoordiger van de stad de werken tijdens en/of na afloop
van de werken komt controleren
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Welke werken komen in aanmerking?
- het opmaken van een beheerplan (uitsluitend voor beschermde gebouwen)
- Aalle werken gericht op de instandhouding, het herstel of de vernieuwing van erfgoedelementen

Hoeveel bedraagt de subsidie?
De subsidie bedraagt 20% van de uitgaven voor de onderhoudswerken met een maximum van 5.000 EUR.
Premies van minder dan 250 EUR worden niet uitbetaald. Er kan jaarlijks één aanvraag per gebouw worden
ingediend.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?
De aanvraag verloopt in twee stappen:
PRINCIPIËLE GOEDKEURING
Via het aanvraagformulier op www.sint-niklaas.be/wonen/huisvesting.
BETALINGSAANVRAAG
Ten laatste één jaar na de principiële goedkeuring via het aanvraagformulier op www.sint-niklaas.
be . Mits gemotiveerde aanvraag voor het verstrijken van de vervaldatum kan deze termijn eenmalig
verlengd worden met een bijkomende termijn van 1 jaar.

Meer info?
Neem voor de aanvang van je project contact op met
Tamara Van Hout, adviseur monumentenzorg
03 778 33 39
monumentenzorg@sint-niklaas.be
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STEDELIJKE SUBSIDIE VOOR WONEN
EN WERKEN BOVEN WINKELS

Wat is de stedelijke subsidie voor wonen en werken boven
winkels?
Deze stedelijke premie ondersteunt investeringen in panden gelegen in het focusgebied, opdat de
bovenverdieping in gebruik kan genomen worden als woon- of werkruimte. Deze premie kadert in het
subsidiereglement ‘kernversterkende premies’.

Wanneer kom je in aanmerking?
Je komt in aanmerking voor de stedelijke premie wonen en werken boven winkels indien je voldoet aan
volgende voorwaarden:
LOCATIE
- het pand is gelegen in het focusgebied
- het pand heeft op de benedenverdieping de bestemming handel, horeca of dienstverlening met vrij
publiek toegankelijke ruimte en is zo geregistreerd bij het kadaster
- de bovenverdieping moet instapklaar zijn als woon- of werkruimte
- het pand mag niet in een goedgekeurd onteigeningsplan liggen
- er mag geen goedgekeurd rooilijnplan rusten op het pand
AANVRAGER
- is eigenaar, houder van zakelijke rechten op het pand of huurder
PLAATSBEZOEK
- je stemt ermee in dat een vertegenwoordiger van de stad de werken controleert
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Welke werken komen in aanmerking?
Bouwkundige en nutsvoorzieningswerken.

Hoeveel bedraagt de subsidie?
De stedelijke premie wonen en werken boven winkels bedraagt 50% van het factuurbedrag (excl BTW) met
een maximum van 5.000 EUR.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?
De aanvraag verloopt in twee stappen:
PRINCIPIËLE GOEDKEURING
Via het aanvraagformulier op www.ondernemeninsintniklaas.be onder het tabblad premies en
subsidies.
BETALINGSAANVRAAG
Ten laatste één jaar na de principiële goedkeuring via het aanvraagformulier op www.
ondernemeninsintniklaas.be. Mits gemotiveerde aanvraag voor het verstrijken van de vervaldatum
kan deze termijn eenmalig verlengd worden met een bijkomende termijn van 1 jaar.

Meer info?
Neem voor de aanvang van je project contact op met
Nele De Klerck, centrummanager
0479 59 00 42
www.ondernemeninsintniklaas.be
economie@sint-niklaas.be
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STEDELIJKE SUBSIDIE VOOR KLEINE
LANDSCHAPSELEMENTEN

Wat is de stedelijke subsidie voor kleine landschapselementen?
Deze stedelijk subsidie is een ondersteuning voor het aanleggen, aanplanten en/of onderhouden van kleine
landschapselementen gelegen op percelen op het grondgebied van Sint-Niklaas in/of grenzend aan het
landelijk gebied of grenzend aan percelen met agrarisch bodemgebruik.

Wanneer kom je in aanmerking?
Je komt in aanmerking voor de stedelijke subsidie voor kleine landschapselementen indien je voldoet aan
volgende voorwaarden:
AANVRAGER
- je bent eigenaar van de percelen
- OF een gebruiker van het perceel en heeft toestemming van de eigenaar
- OF een vereniging die werken uitvoert aan het perceel op vraag van de eigenaar of gebruiker
ONDERHOUD
- je verbindt je ertoe om de landschapselementen gedurende tien jaar in stand te houden
PLAATSBEZOEK
- je stemt ermee in dat een vertegenwoordiger van de stad de werken controleert
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Welke werken komen in aanmerking?
AANPLANTEN OF AANLEGGEN VAN HOUTIGE LANDSCHAPSELEMENTEN
- haag, heg, houtkant of houtwal
- hoogstammige en halfstammige fruitbomen
- solitaire bomen, bomenrij of boomgroep
- knotbomen
- bebossing
ONDERHOUD VAN HOUTIGE LANDSCHAPSELEMENTEN
- onderhoudssnoei van een haag
- onderhoudssnoei van een heg, een houtkant of een houtwal
- onderhoudssnoei van hoogstammige en halfstammige fruitbomen
- knotten van knotbomen
- onderhoudskapping in een hakhoutbos
AANLEG EN HERUITDIEPEN/HERSTELLEN VAN EEN POEL
ONDERHOUD/HERSTEL VAN EEN BESTAANDE SLOOT OF GREPPEL IN HISTORISCH PERMANENT GRASLAND
ONDERHOUD VAN EEN TRAGE WEG

Hoeveel bedraagt de premie?
AANPLANT OF AANLEG VAN HOUTIGE LANDSCHAPSELEMENTEN
Haag, heg, houtkant of houtwal: 0,25 EUR per plant
Hoogstammige en halfstammige fruitbomen: 6,50 EUR per boom
Solitaire boom, bomenrij of boomgroep: 7,50 EUR per boom
Knotbomen: 2,50 EUR per stuk
Bebossing: 15 EUR per are
ONDERHOUD VAN HOUTIGE LANDSCHAPSELEMENTEN
Onderhoudssnoei van een haag: 0,50 EUR per lopende meter
Onderhoudssnoei van een heg, houtkant of houtwal: 1 EUR per lopende meter
Onderhoudssnoei van hoogstammige en halfstammige fruitbomen: 1,25 EUR per boom
Knotten van knotbomen: 8 EUR per boom
Onderhoudskapping in een hakhoutbos: 8 EUR per are
AANLEG VAN EEN NIEUWE POEL EN HET HERUITDIEPEN OF HERSTELLEN VAN EEN BESTAANDE POEL:
2,5 EUR / m²
ONDERHOUD/HERSTEL VAN EEN BESTAANDE SLOOT OF GREPPEL IN HISTORISCH PERMANENT GRASLAND:
1,25 EUR per lopende meter. De maximale subsidie voor het herstel van een bestaande sloot of greppel
bedraagt 500 EUR per aanvrager en per jaar.
ONDERHOUD VAN EEN TRAGE WEG: 0,16 EUR/m² per jaar

20

Hoe kan je de subsidie aanvragen?
De aanvraag van deze subsidie gebeurt in 3 stappen:
VOORAFGAAND TERREINBEZOEK
Voorafgaand aan de subsidieaanvraag vraag je een terreinbezoek aan bij Regionaal Landschap ScheldeDurme vzw. Dit is niet nodig voor het onderhoud van houtige landschapselementen.
PRINCIPIËLE AANVRAAG
Ten laatste één maand voor de uitvoering van de werken via het aanvraagformulier op www.sintniklaas.be/leefomgeving/groen-en-natuur/subsidies/kleine-landschapselementen.
Dit is niet nodig voor onderhoud van houtige landschapselementen.
BETALINGSAANVRAAG
Voor het onderhoud van houtige landschapselementen dien je binnen de drie maanden na de uitvoering
van de werken de betalingsaanvraag in, via het formulier ‘betalingsaanvraag’ op www.sint-niklaas.be/
leefomgeving/groen-en-natuur/subsidies/kleine-landschapselementen.

Meer info?
stadhuis
balie wonen, bouwen en ondernemen
(neem je ticket aan de zuil naast de infobalie op het gelijkvloers)
03 778 31 90
natuur@sint-niklaas.be

Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw
Hemelstraat 133 A, 9200 Dendermonde
052 33 89 10
www.rlsd.be
info@rlsd.be
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STEDELIJKE PREMIE VOOR
DE BOUW VAN INDIVIDUELE
VOORBEHANDELINGSINSTALLATIES

Wat is de stedelijke premie voor de bouw van individuele
voorbehandelingsinstallaties?
Deze stedelijke premie ondersteunt de bouw van een particuliere installatie voor het zuiveren van huishoudelijk
afvalwater.

Wanneer kom je in aanmerking?
Je komt in aanmerking voor de stedelijke subsidie voor de bouw van individuele voorbehandelingsinstallaties
indien je cumulatief voldoet aan volgende voorwaarden:
WONING
- de woning bevindt zich in een individueel te optimaliseren buitengebied
INSTALLATIE
- betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put
- de installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijken:
ofwel wordt één van de individuele voorbehandelingsinstallaties beschreven in voormelde code
geplaatst ofwel een gelijkwaardige individuele voorbehandelingsinstallatie mits hiermee eenzelfde
minimale graad van zuivering behaald wordt
- het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden
- de lozingsnormen van subafdeling 6.2.2.4 van Vlarem II moet worden nageleefd

Welke werken komen in aanmerking?
Het plaatsen van een individuele voorbehandelingsinstallatie.
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Hoeveel bedraagt de premie?
De premie kan éénmalig aangevraagd worden en bedraagt de helft van de bewezen kosten, met een maximum
van 496 EUR.

Hoe kan je de premie aanvragen?
De aanvraag van deze subsidie gebeurt in 2 stappen:
AANVRAAG
Voor aanvang van de werken via het aanvraagformulier op www.sint-niklaas.be/wonen/bouwen
BETALINGSAANVRAAG
Na de werken breng je de originele factuur (of een voor eensluidend verklaard afschrift ervan) binnen.
Hierna volgt een plaatsbezoek door een vertegenwoordiger van het stadsbestuur. Vervolgens kan je de
betaling aanvragen via het formulier betalingsaanvraag op www.sint-niklaas.be.

Meer info?
stadhuis
balie wonen, bouwen en ondernemen
(neem je ticket aan de zuil naast de infobalie op het gelijkvloers)
03 778 31 90
milieu@sint-niklaas.be
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STEDELIJKE SUBSIDIE VOOR
HET AANBRENGEN VAN
NESTVOORZIENINGEN VOOR
GIERZWALUWEN

Wat is de stedelijke subsidie voor
nestvoorzieningen voor gierzwaluwen?

het

aanbrengen

van

Deze subsidie is een ondersteuning voor het aanbrengen van aangepaste nestgelegenheid voor gierzwaluwen
aan woningen en/of andere gebouwen in Sint-Niklaas.

Wanneer kom je in aanmerking?
Je komt in aanmerking voor de stedelijke subsidie voor het aanbrengen van nestvoorzieningen voor
gierzwaluwen indien je voldoet aan volgende voorwaarden:
NESTVOORZIENING
- de nestgelegenheid moet minstens vier meter boven de grond aangebracht worden
- onder de in- of uitvliegopening is drie meter voorzien voor een vrije val die gierzwaluwen moeten
kunnen maken bij het verlaten van de nestplaats
- er zijn geen obstakels in de buurt die de vrije aanvliegmogelijkheden beperken
- de nestgelegenheden worden enkel aan de koele noord- en oostzijde aangebracht
ONDERHOUD
- de aanvrager verbindt zich ertoe om de aangebrachte nestgelegenheid ten minste tien jaar te
behouden in een staat die geschikt is als nestplaats voor gierzwaluwen
PLAATSBEZOEK
- je stemt ermee in dat een vertegenwoordiger van de stad de uitgevoerde werken komt controleren
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Welke werken komen in aanmerking?
Het aanbrengen van inbouwstenen, geïntegreerde nestgelegenheden of nestkasten die ontworpen zijn voor
de huisvesting van gierzwaluwen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?
Voor het aanbrengen van inbouwstenen, geïntegreerde nestgelegenheden of nestkasten die ontworpen zijn
voor de huisvesting van gierzwaluwen bedraagt de subsidie 50 EUR per nestgelegenheid, met een maximum
van 250 EUR per adres.

Hoe kan je de premie aanvragen?
De aanvraag van deze subsidie gebeurt in 2 stappen:
PRINCIPIELE AANVRAAG
Vóór de plaatsing via het ‘aanvraagformulier subsidie gierzwaluwen’ op
www.sint-niklaas.be/leefomgeving/groen-en-natuur/subsdies
BETALINGSAANVRAAG
Nadat de nestgelegenheid conform de principiële beslissing is aangebracht, via het formulier
‘betalingsaanvraag subsidie gierzwaluwen’ op www.sint-niklaas.be/leefomgeving/groen-en-natuur/
subsidies

Meer info?
stadhuis
balie wonen, bouwen en ondernemen
(neem je ticket aan de zuil naast de infobalie op het gelijkvloers)
03 778 31 90
www.sint-niklaas.be/leefomgeving/groen-en-natuur/subsidies
natuur@sint-niklaas.be
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STEDELIJKE SUBSIDIE VOOR
HET BEHOUD VAN KOLONIES HUIS- OF
BOERENZWALUWEN

Wat is de stedelijke subsidie voor het behoud van kolonies huis- of
boerenzwaluwen?
Deze subsidie is een ondersteuning voor het behoud van nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen
aan of in woningen of andere gebouwen in Sint-Niklaas.

Wanneer kom je in aanmerking?
Je komt in aanmerking voor de stedelijke subsidie voor het behoud van kolonies huis- of boerenzwaluw
indien je voldoet aan volgende voorwaarden:
NEST
- enkel bezette nesten komen in aanmerking
- je leeft de voorwaarden ter bescherming van de zwaluwen strikt na
- verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden
AANVRAGER
- je bent gebruiker van het gebouw waaraan of waarin de kolonie zich bevindt
PLAATSBEZOEK
- je stemt ermee in dat een vertegenwoordiger van de stad of Regionaal Landschap Schelde – Durme
vzw komt controleren tussen 15 mei en 31 augustus.
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Hoeveel bedraagt de subsidie?
De subsidie kan één keer per jaar en per adres aangevraagd worden.
Meerdere legsels in één kalenderjaar in eenzelfde nest worden slechts meegeteld als één nest.
1 tot en met 2 bezette nesten 25,00 EUR
3 tot en met 10 bezette nesten 37,50 EUR
11 tot en met 25 bezette nesten 50,00 EUR
Kolonie met meer dan 25 bezette nesten 65,00 EUR

Hoe kan je de premie aanvragen?
Tussen 1 mei en 30 juni via het ‘aanvraagformulier subsidie huis- of boerenzwaluw’ op
www.sint-niklaas.be/leefomgeving/groen-en-natuur/subsidies

Meer info?
stadhuis
balie wonen, bouwen en ondernemen
(neem je ticket aan de zuil naast de infobalie op het gelijkvloers)
03 778 31 90
www.sint-niklaas.be/leefomgeving/groen-en-natuur/subsidies
natuur@sint-niklaas.be
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PROJECT ‘MET GEMAK ISOLATIE
ONDER ELK DAK’

Wat is het project ‘Met gemak isolatie onder elk dak’?
Met het project slaan de Energiesnoeiers van Den Azalee en de stad de handen in elkaar om gedurende vier
jaar jaarlijks 100 extra gezinnen over de streep te trekken, door hen te begeleiden bij het isoleren van het dak
van hun woning.

Wanneer kom je in aanmerking?
Is het dak van de woning nog niet geïsoleerd? Weet je bovendien niet hoe eraan te beginnen of wie om raad
te vragen? Twijfel dan niet langer!

Wat kan je verwachten?
Het project biedt een gratis huisbezoek aan, met advies over uw dakisolatie en een vrijblijvende offerte.
Alle werken worden professioneel uitgevoerd door Energieprojecten Azalee vzw (EPA) of een lokale, erkende
aannemer. Verder wordt de mogelijkheid geboden tot -hulp bij- het leegmaken van de zolder en eventueel
het stockeren van alle goederen. Daarnaast worden alle mogelijke premies en subsidies voor u aangevraagd.

Hoe kan je inschrijven?
Inschrijven kan via www.sint-niklaas.be/dakisolatieproject

Meer info?
stadhuis
balie wonen, bouwen en ondernemen
(neem je ticket aan de zuil naast de infobalie op het gelijkvloers)
03 778 31 90
www.sint-niklaas.be/dakisolatieproject
duurzaamheid@sint-niklaas.be
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PROJECT
‘RENOVATIEADVIES AAN HUIS’

Wat is het project ‘Renovatieadvies aan huis’?
Het renovatieadvies aan huis is een persoonlijk gesprek met een professioneel adviseur over hoe uw
renovatieproject op een duurzame manier kan gebeuren. De adviseur komt langs op de werf, zodat je gratis,
onafhankelijk, duidelijk en kwalitatief advies op maat krijgt.

Wanneer om je in aanmerking?
Iedereen die gratis, onafhankelijk advies wenst komt in aanmerking.

Wat kan je verwachten?
Een onafhankelijk adviseur komt langs in de woning, geeft heel veel tips tijdens het huisbezoek en maakt een
uitgebreid verslag rond een duurzame renovatiestrategie.

Meer info en inschrijven?
www.bouwwijs.be
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PROJECT ‘DE WARMSTE WIJK’

Wat is het project ‘De Warmste Wijk’?
‘De Warmste Wijk’ kadert in het Interreg 2 Zeeën project SHINE( Sustainable Houses in an Inclusive
NEighbourhood) waarin de stad Sint-Niklaas samenwerkt met 13 partners uit 4 verschillende Europese regio’s.
Het hoofddoel van SHINE is het bewustzijn en de kennis over duurzame wijkrenovaties verhogen, zowel aan
de vraag- als aanbodzijde. In Sint-Niklaas is de Elisabethwijk uitgeroepen tot ‘De Warmste Wijk’, we maken er
samen in alle opzichten het warmste stukje Sint-Niklaas van. Omdat we geloven dat we de dingen beter doen
wanneer we samenwerken, roepen we alle bewoners van de Elisabethwijk op om samen een warm verhaal te
schrijven.

Wat kan je verwachten?
Het project heeft als doelstelling 500 adviezen rond gedragswijziging. Je kan een gratis energiescan aanvragen
en tijdens een huisbezoek een heleboel tips krijgen om geld en energie te besparen. Heb je plannen om
renovatiewerken uit te voeren, dan kan je één van de 250 gratis energieaudits aanvragen. Een onafhankelijk
deskundige komt langs in de woning, geeft je een heleboel tips en maakt een uitgebreid verslag met
renovatiestrategie op.
.Hoe

kan je inschrijven?

Via het formulier op www.dewarmstewijk.be
dewarmstewijk@sint-niklaas.be
03 778 32 04

Meer info?
www.dewarmstewijk.be
Op woensdag van 13 tot 18 uur is projectcoördinator Marieke De Wever aanwezig in Infopunt Elisabethwijk
(het vroegere bibliotheekfiliaal), Truweelstraat 138.
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PROJECT ‘THERMOGRAFISCHE
DAKENSCAN’

Wat is het project ‘Thermografische dakenscan’?
Tijdens de avond van 28 januari 2016 vloog een vliegtuig met een warmtecamera over Sint-Niklaas. Al de
beelden resulteerden in een thermografische dakenscan. Dit is een warmtefoto van alle daken in Sint-Niklaas.
Aan de hand van de warmtefoto kan je inschatten hoe goed je dak geïsoleerd is.
Hoe goed je dak geïsoleerd is, wordt bepaald aan de hand van de warmte-uitstraling. Deze warmte-uitstraling
wordt weergegeven in een bepaalde kleur. Hoe roder de kleur, hoe meer warmteverlies door je dak. Dit betekent
dat je dak niet voldoende is geïsoleerd. Heeft je dak eerder een groen, blauw of grijze kleur dan is het goed of
zelfs erg goed geïsoleerd.
De dakenscan is enkel geldig voor verwarmde ruimtes. In een aantal situaties zal de foto geen correcte
indicatie geven van de isolatie van de woning, zoals bij leegstaande woningen of bij het gebruik van bepaalde
materialen als dakbedekking.

Hoe kan je de dakenscan raadplegen?
https://www.sintniklaasklimaatstad.be/wonen/check-je-dak-met-de-thermografische-dakenscan

Meer info?
stadhuis
balie wonen, bouwen en ondernemen
(neem je ticket aan de zuil naast de infobalie op het gelijkvloers)
03 778 31 90
www.sintniklaasklimaatstad.be
duurzaamheid@sint-niklaas.be
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PROJECT ‘VLAAMSE ENERGIELENING
RENTELOOS IN SINT-NIKLAAS’

Wat is de Vlaamse energielening?
Bij Interwaas kan je een renteloze lening aanvragen van maximaal 15.000 EUR om energiebesparende
investeringen uit te voeren aan je woning in Sint-Niklaas. De lening dient terugbetaald te worden op maximaal
acht jaar. Opgelet: de Vlaamse energielening zal vanaf 1 januari 2019 voorbehouden zijn aan kwetsbare
doelgroepen.

Wanneer kom je in aanmerking?
Je kan de Vlaamse Energielening aanvragen indien je voldoet aan volgende voorwaarden:
- de woning is gelegen in Sint-Niklaas en doet dienst als hoofdverblijfplaats
- de werken worden uitgevoerd door een aannemer (behalve voor het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie)

Welke werken komen in aanmerking?
- dak- of zoldervloerisolatie
- hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten
- muurisolatie
- vloerisolatie
- luchtdichting en blowerdoortest
- energiezuinig ventilatiesysteem type C of D
- zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletkachel,...)
- fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak of de zoldervloer goed is geïsoleerd)*
* Een aanvraag voor het plaatsen van PV-zonnepanelen kan enkel voor woningen die uitgerust zijn met zoldervloer- of dakisolatie/Rwaarde van minstens 4,5) en waar dubbel glas aanwezig is. Interwaas vraagt een verklaring op eer toe te voegen aan het aanvraagdossier
voor de energielening
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- zonneboiler, warmtepompboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
- re-lighting of re-lamping (voornamelijk in de gemene delen van appartementsgebouwen)
- energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de kwetsbare doelgroep die aan 0% kan lenen, altijd in
combinatie met een energiescan)
- energie-audit (in combinatie met één van de vorige maatregelen)
- energieopslagtechnieken en beheerssystemen
Bij alle werken wordt verondersteld dat deze worden uitgevoerd door een aannemer, zodat er ook een
aannemersgarantie is op de kwaliteit van de uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan je
de werken zelf uitvoeren.
Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kan je voor de
meeste van de bovenstaande werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is
het realiseren van een E30 woning (bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau).

Meer info?
Interwaas
Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas
03 780 52 00 (ook om een afspraak te maken)
www.interwaas.be/vlaamse-energielening
energieleningen@interwaas.be
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STADSPRIJS VOOR RENOVATIE,
INVULBOUW EN DUURZAAM BOUWEN

Wat is de ‘Stadsprijs voor renovatie, invulbouw en duurzaam
bouwen’?
Het stadsbestuur organiseert jaarlijks een wedstrijd voor het toekennen van de stadsprijs voor renovatie,
invulbouw en duurzaam bouwen. Een jury van deskundigen kent in elke categorie een prijs toe ter waarde van
2.000 EUR.

Wat zijn de voorwaarden?
- de omgevingsvergunning is maximaal vijf jaar oud
- de werken zijn uitgevoerd conform de verleende omgevingsvergunning
- het gebouw is in belangrijke mate afgewerkt vóór 31 december van het jaar waarin de prijs toegekend wordt
- wonen is de hoofdfunctie
.Hoe

kan je deelnemen?

Bezorg uiterlijk op 1 december, bij voorkeur digitaal, volgende documenten:
- een ingevuld deelnemingsformulier (te vinden op www.sint-niklaas.be)
- één exemplaar van het goedgekeurde bouwplan
- een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar het gebouw is opgetrokken
- vier tot acht voor en na foto’s van het project
- een toelichtingsnota

Meer info?
stadhuis
balie wonen, bouwen en ondernemen
(neem je ticket aan de zuil naast de infobalie op het gelijkvloers)
03 778 32 30
www.sint-niklaas.be
ruimtelijkeplanning@sint-niklaas.be
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WEDSTRIJD DUURZAME
WOONINITIATIEVEN

Wat is de ‘Wedstrijd duurzame wooninitiatieven’?
De wedstrijd duurzame wooninitiatieven zet in het oog springende bewonersprojecten in de kijker. Heb je
samen met de buren iets gerealiseerd of heb je grootse plannen om de buurt voor iedereen groener, duurzamer
en aangenamer te maken? Doe mee met de wedstrijd en krijg de helft van de gemaakte kosten terugbetaald.

Wat zijn de voorwaarden?
- je hebt een project gerealiseerd samen met een groep buurtbewoners
- het project is duurzaam en heeft een positief effect op de woonomgeving
- het project heeft een collectief karakter en minstens één van volgende kernbegrippen:
kleinschaligheid, vergroening, kindvriendelijkheid, doelgroepgericht, warme
samenleving, verbeterde woonkwaliteit en/of levenslang wonen.

Hoe kan je deelnemen?
Download het wedstrijdreglement en het aanvraagformulier op de website www.sintniklaasklimaatstad.be
Dien je dossier vóór 1 oktober in bij de afdeling plannen en ontwikkelen, Grote Markt 1, Sint-Niklaas.

Meer info?
stadhuis
balie wonen, bouwen en ondernemen
(neem je ticket aan de zuil naast de infobalie op het gelijkvloers)
03 778 31 90
www.sintniklaasklimaatstad.be
duurzaamheid@sint-niklaas.be
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EANDIS
Premies BENOveren

BENOVeren? Dat is nog beter renoveren. Met oog voor je budget, je wooncomfort en de energieprestaties van
je huis. geniet je dankzij Eandis van premies voor energiebesparende maatregelen.
TOTAALRENOVATIEBONUS:

De totaalrenovatiebonus is een extra steun voor wie binnen de vijf jaar meer dan drie energiebesparende
maatregelen uitvoert.

Meer info?
Eandis klantenkantoor
Heistraat 99, 9100 Sint-Niklaas
078 35 35 34
www.eandis.be

Sociale isolatieprojecten

Voor huurwoningen bewoond door kwetsbare huurders zorgt de Vlaamse overheid samen met de netbeheerders
voor een stevig duwtje in de rug door het aanbieden van begeleiding en geven van een extra hoge premie.

Meer info?
Eandis klantenkantoor					Den Azalee vzw
Heistraat 99, 9100 Sint-Niklaas			
Heistraat 115, 9100 Sint-Niklaas
078 35 35 34						
03 778 69 06
www.energiesparen.be/sociale_energiepremies
energiesnoeiers@vzwdenazalee.be
							www.denazalee.be/energie-wonen/dakisolatiewerken
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Gratis energiescan voor bepaalde doelgroepen

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen
is zo’n energiescan gratis.

Meer info?
Den Azalee vzw
Heistraat 115, 9100 Sint-Niklaas
03 778 69 06
energiesnoeiers@vzwdenazalee.be
www.denazalee.be/energie-wonen/energiescanners-en-snoeiers

Begeleiding door BENOvatiecoach in het kader van Burenpremie

De BENOvatiecoach zorgt voor persoonlijk advies en neemt heel wat technische en administratieve taken uit
handen.

Meer info?
Eandis klantenkantoor
Heistraat 99, 9100 Sint-Niklaas
078 35 35 34
www.eandis.be/burenpremie
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VLAANDEREN
Vlaamse renovatiepremie

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar
oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

Meer info?
Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Oost-Vlaanderen)
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92, 9000 Gent
gratis Vlaamse Infolijn 1700
wonen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
www.wonenvlaanderen.be

Vlaamse verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie voor specifieke verbeteringswerken aan de woning, of voor verbouwingswerken
om overbewoning te verhelpen.

Meer info?
Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Oost-Vlaanderen)
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92, 9000 Gent
gratis Vlaamse Infolijn 1700
wonen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
www.wonenvlaanderen.be
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Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen

De Vlaamse aanpassingspremie om de woning aan te passen aan een oudere bewoner.

Meer info?
Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Oost-Vlaanderen)
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92, 9000 Gent
gratis Vlaamse Infolijn 1700
wonen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
www.wonenvlaanderen.be

Vlaamse erfgoedpremie

De Vlaamse erfgoedpremie voor maatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de
herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van beschermd onroerend erfgoed.

Meer info?
Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91, 9000 Gent
09 276 24 40
oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
www.onroerenderfgoed.be
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Vermindering of vrijstelling van onroerende voorheffing

Voor nieuwbouw - voor ingrijpende energetische renovatie - op basis van gezinssituatie - als huurder

Meer info?
Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Onroerende Voorheffing
Vaartstraat 16, 9300 Aalst
gratis Vlaamse Infolijn 1700
http://belastingen.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing

Gratis verzekering gewaarborgd wonen

De gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen helpt je hypotheek betalen wanneer je ziek wordt of je job verliest.

Meer info?
Wonen Vlaanderen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40 B, 1000 Brussel
gratis Vlaamse Infolijn 1700
vgw.wonen@vlaanderen.be
www.wonenvlaanderen.be
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Huurgarantiefonds

Dek jezelf in tegen huurachterstand met het Huurgarantiefonds.

Meer info?
Wonen Vlaanderen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40 B, 1000 Brussel
gratis Vlaamse Infolijn 1700
huurgarantiefonds.wonen@vlaanderen.be
www.wonenvlaanderen.be

Vlaamse huurpremie

De Vlaamse huurpremie voor wie langer dan vier jaar op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning.

Meer info?
Wonen Vlaanderen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40 B, 1000 Brussel
gratis Vlaamse Infolijn 1700
huurpremie.wonen@vlaanderen.be
www.wonenvlaanderen.be

Vlaamse huursubsidie

De Vlaamse huursubsidie voor wie verhuist naar een geschikte huurwoning.

Meer info?
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC – Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92, 9000 Gent
gratis Vlaamse Infolijn 1700
wonen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
www.wonenvlaanderen.be
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SOCIALE LENINGEN
Vlaamse woonlening

Waasse Landmaatschappij
Onze-Lieve-Vrouwplein 28, 9100 Sint-Niklaas
tel 03777 25 92
info@waasselandmaatschappij.be
www.waasselandmaatschappij.be

Vlaamse woonlening

Vlaams Woningfonds
Provinciaal kantoor Oost-Vlaanderen
Oude Houtlei 13A/001, 9000 Gent
tel 09 222 03 94
ddlovl@vlaamswoningfonds.be
www.vlaamswoningfonds.be
Zitdag in ’t Punt, Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Elke maandag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
Uitsluitend na afspraak (tel 09 222 03 94)
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Onesto Woonkrediet

Albert Panisstraat 8 bus 2, 9120 Beveren
tel 0800 15 007 (gratis) of 03 775 89 28
www.onesto-woonkrediet.be

Aanvullende provinciale lening

Provincie Oost-Vlaanderen
Provinciaal Administratief Centrum (PAC) Het Zuid – Team Wonen
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel 09 267 75 20
aanvullendeleningen@oost-vlaanden.be
www.oost-vlaanderen.be

OPGELET: geld lenen kost ook geld!
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DEZE PUBLICATIE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR FINANCIERING VAN
HET EUROPESE INTERREG 2 ZEEËN PROGRAMMA EN HET EUROPEES FONDS VOOR
REGIONALE ONTWIKKELING.

