
 

AANVRAAGFORMULIER 

Subsidies ten gevolge van het diefstalpreventieadvies voor het uitvoeren van 
inbraakwerende maatregelen ter beveiliging van woningen tegen inbraken. 

Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur 
Wellen, dienst omgeving, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen. 

Meer inlichtingen bij de dienst omgeving: 

Monique Dewallef - 012/ 67 06 45 - monique.dewallef@wellen.be - omgeving@wellen.be 

Leen Meynen - 012/67 07 09 - leen.meynen@wellen.be - omgeving@wellen.be 

1.  IDENTITEITSGEGEVENS AANVRAGER 

voornaam en naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

straat en huisnummer:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

postcode en gemeente:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

telefoon/GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  PLAATSGEGEVENS 

Subsidie wordt aangevraagd voor volgende woning 

idem als adres aanvrager 

elders: (adres) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Deze woning is    een huis 
      een appartement 

  privé-vertrekken van een handelspand 
 

Ik ben     eigenaar van het gebouw 
  gebruiker of huurder van het gebouw 

  De aanvrager verklaart dat er voor deze woning nog geen toelage is toegekend. 

De gegevens onder punt 1 en 2 worden overgemaakt aan politiezone Borgloon in kader van het 
diefstalpreventieadvies. De aanvrager verklaart zich akkoord dat gemeente Wellen deze gegevens 

overmaakt aan de politie.  



 

3.  KADASTRAAL INKOMEN VAN DE WONING (NIET GEÏNDEXEERD) 

  maximaal 750 euro     tussen 750 euro en 1250 euro           meer dan 1250 euro 

4.  VERVOLLEDIGEN VAN DE AANVRAAG 

De aanvrager voert de werken uit die geadviseerd worden in het verslag van de 
diefstalpreventieadviseur. Om in aanmerking te komen voor de toelage moeten alle zwakke 

gevelopeningen (bijvoorbeeld ramen, deuren, luiken, poorten, koepels, dakvensters, keldergaten, …) 

die toegang geven tot de woning afdoende beveiligd zijn. 

De aanvrager bezorgt aan de gemeente binnen de 2 jaar na de opmaak van het 

diefstalpreventieadvies: 

- Een afschrift van de factuur: 

- Deze factuur is maximaal één jaar oud. 

- De factuur of de bijlage vermeldt waar de werken werden uitgevoerd en welke maatregelen  werden 
genomen om de woning te beveiligen. 

- Een betalingsbewijs van de factuur. 

- Het verslag van het diefstalpreventieadvies opgesteld door de politie en een uitgebreid fotodossier 

van de uitgevoerde werken. 

5.  DE SUBSIDIE MAG UITBETAALD WORDEN OP 

Rekeningnummer:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Rekeninghouder:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ik verklaar in eer en geweten dat deze gegevens correct zijn en ga akkoord met de bepalingen van het 

gemeentelijk reglement tot toekennen van subsidies ten gevolge van het diefstalpreventieadvies voor 

uitvoeren van inbraakwerende maatregelen ter beveiliging van woningen tegen inbraken. 

Ik geef toelating aan de gemeentelijke ambtenaar om, indien nodig, ter plaatse controle uit te voeren 
op de werken. 

Datum:           Handtekening(en): 


