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Subsidiereglement: premie voor herbruikbare luiers en 
voor herbruikbaar incontinentiemateriaal 

 
Artikel 1  

Voor zover de daartoe vereiste kredieten op de begroting beschikbaar zijn, wordt aan ouder(s) van 

kinderen, geboren na 1 januari 2003 en niet ouder dan 3 jaar, de mogelijkheid geboden om een 
aankooppremie voor katoenen luiers te bekomen. De ouders dienen ingeschreven te zijn in het 

bevolkingsregister te Kortrijk.  
 

Artikel 2 
Voor zover de daartoe vereiste kredieten op de begroting beschikbaar zijn, wordt aan incontinente 

inwoners van Kortrijk, die zelfstandig wonen en die herbruikbaar incontinentiemateriaal aankopen de 

mogelijkheid geboden om een aankooppremie te bekomen. 
 

Artikel 3 
De premie voor de aankoop van katoenen luiers en toebehoren of voor incontinentiemateriaal bedraagt 

50% van het op de originele aankoopfactuur vermelde bedrag, met een maximum van 100 euro.  

Deze premie wordt enkel uitbetaald mits de totale aankoopprijs van de katoenen luiers en bijhorende 
benodigdheden/incontinentiemateriaal ten minste 150 euro bedraagt. 

 
Artikel 4  

Per kind kan slechts éénmaal een premie, zoals omschreven in artikel 1, worden toegekend.  
 

Artikel 5 

Per persoon kan slechts eenmaal een premie, zoals omschreven in artikel 2, worden toegekend. 
 

Artikel 6 
Voor het verkrijgen van de subsidie, zoals beschreven in artikel 1, vullen de ouders een aanvraagformulier 

in. Dit aanvraagformulier is te bekomen bij het team Bouwen Milieu Wonen.  

Dit dienen ze samen met een originele factuur (op naam) van aankoop van herbruikbare luiers en 
toebehoren van minimum € 150 in bij het team Bouwen Milieu Wonen.  

 
Artikel 7 

Voor het verkrijgen van de subsidie, zoals beschreven in artikel 2, vult de aankoper een aanvraagformulier 

in. Dit formulier is te bekomen bij het team Bouwen Milieu Wonen.  
Dit dienen ze samen met een originele factuur (op naam) van aankoop van het herbruikbaar 

incontinentiemateriaal van minimum € 150 in bij het team Bouwen Milieu Wonen.  
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