Provincie West-Vlaanderen
GEMEENTE PITTEM

GEMEENTELIJKE AANKOOPPREMIE

VAK 1 . IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Naam :

…………………………………… Voornamen : ……………………………

Geboortedatum :

………………………… Nationaliteit : ……………………………

Naam van de echtgeno(o)t(e)
of samenwoner : …………………………… Voornamen : ……………………………
Geboortedatum :
Telefoonnummer :

…………………………………
………………………………

Huidig adres : straat ………………………………
postnummer : …………

nr. …………………

gemeente : ……………………………

Adres van de woning waarvoor de aankooppremie wordt aangevraagd :
straat : ……………………………

nr. …………………

kadastrale vermelding : afdeling : … sectie : …… nr. ……………
postnummer : …………… gemeente : ……………………………

VAK 2 . DOOR DE AANVRAGER AAN TE GANE VERBINTENIS EN TE VERSTREKKEN
GEGEVENS

De ondergetekende en zijn echtgeno(o)t(e) of samenwoner verbinden er zich toe de
gemeentelijke onderzoeker toegang tot de woning te verlenen en dat de verklaringen op dit
formulier juist en volledig zijn op straffe van terugstorting van de tegemoetkoming.

Bovendien verklaren zij de woning, eventueel na de nodige verbouwingen, zelf te zullen
betrekken als hoofdverblijfplaats en dit voor een periode van minstens 5 jaar, te rekenen vanaf
de datum van definitieve toekenning van de premie. Het niet voldoen aan deze voorwaarde
staat gelijk met het terugbetalen van de verkregen premie.

De tegemoetkoming dient in geval van toekenning te worden gestort op het rekeningnummer

BE _ _

____ ____ ____

op naam van …………………………………………………………………………………………

Kadastraal inkomen van de woning

Dateert de woning van vóór 1963?
JA



NEEN



Bezit U nog (een) andere woning(en) in volle eigendom of in volle vruchtgebruik?
NEEN



JA



Datum van de notariële akte : ………………………………………………………………………
Te …………………………………, op ………………………………….

Handtekening van de aanvrager,

Handtekening van de echtgeno(o)t(e)

VAK 3 . DOOR DE AANVRAGER BIJ TE VOEGEN STUKKEN

De hierna volgende stukken dienen hoe dan ook voorgelegd te worden en dit gelijktijdig met
de aanvraag.
Kruis de stukken aan die bij uw aanvraag worden gevoegd.



Het formulier B aan te vullen in vak 1 door de aanvrager en in vak 2 door de
Ontvanger(s) van Registratie van de eigen woonplaats en van elders waar U nog verder
gekend bent.



Een afschrift van de onderhandse koopovereenkomst, van de geregistreerde koopakte
of een notarisattest betreffende de koop van de woning met duidelijke vermelding van
de exacte aankoopdatum

NOOT :
De aankooppremie wordt pas uitbetaald nadat de aanvrager de woning effectief is
gaan bewonen. Hiertoe geldt de inschrijving in het bevolkingsregister als bewijs.

