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SUBSIDIEREGLEMENT PRIVATE HUURMARKTPREMIE  
STAD KORTRIJK 

 
 

Inleiding 
 

De stad neemt in haar Plan Nieuw Kortrijk het engagement om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor 
al haar inwoners mogelijk te maken.  De kwaliteit van bestaande woningen en buurten moeten beter.  

Renovaties die de veiligheid, het basiscomfort en de energiezuinigheid bevorderen, verdienen onder-

steuning met gerichte premies. 
 

Hierbij wil de stad niet alleen de koopmarkt versterken maar ook het kwalitatief huuraanbod in Kortrijk 

vergroten en de huurmarkt toegankelijker maken. Onder meer om de druk op de sociale huursector te 

verlichten, ondersteunt de stad de private huurmarkt. Zoals op veel andere plaatsen in Vlaanderen, 

zouden eigenaars graag hun (tweede) woongelegenheid verhuren maar zien ze op tegen de lasten die 

daarbij komen kijken.  De stad wil het voor die groep eigenaars  makkelijker maken om hun woonge-

legenheid op de huurmarkt aan te bieden.  

Uiteraard moeten de aangeboden woongelegenheiden dan wel voldoende kwalitatief zijn. We zetten 

verhuurders aan tot het renoveren van panden die er minder goed aan toe zijn.  

Via renovatiebegeleiding en de “renovatiepremie Private huurmarkt” wil de stad verhuurders aanzet-

ten om hun woongelegenheid te renoveren tot kwaliteitsvol niveau. Dit zowel op het vlak van comfort, 

veiligheid als energiezuinigheid.  

Artikel 1 – de premie 

 
Met ingang van 1 juli 2015 wordt onder de hierna beschreven voorwaarden een premie verleend voor 

het renoveren van private huurwoningen op Kortrijks grondgebied. 

 

Artikel 2: afbakening 

2.1. De renovatiewerken waarop deze ondersteuning van toepassing is, staan vermeld in artikel 7. 

2.2. Een woongelegenheid is elk onroerend goed of het gedeelte ervan dat hoofdzakelijk bestemd is 

voor de huisvesting van personen. Als basis hiervoor geldt de feitelijk aanwezige functie voor zover 

die in overeenstemming is met de meest recente stedenbouwkundige vergunning. Een kamerwoonge-

legenheid worden in deze optiek beschouwd als één woongelegenheid. Voor het bepalen van het aan-

tal entiteiten wordt uitgegaan van de situatie vastgesteld voor aanvang van de werken en waarbij de 

startdatum van dit reglement, 1-07-2015, als referentiemoment geldt. 

Werken in functie van het omvormen van een pand naar een onroerend goed voor huisvesting van 

personen (geheel of gedeeltelijk) komt ook in aanmerking. 

De woongelegenheid is minimaal 25 jaar oud op moment van afsluiting van het renovatiecontract.  
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Panden met een woonfunctie met een kadastraal inkomen van maximaal 1350 euro (niet geïn-

dexeerd) komen in aanmerking.  

Bij panden met een gemengde functie (handel-wonen) wordt het kadastraal inkomen door de renova-

tiebegeleider naar functie versleuteld op basis van m² bruikbare oppervlakte per functie. Wanneer 

voor het gedeelte wonen na versleuteling de maximumgrens niet overschreden wordt, komt het pand 

in aanmerking.  

Het betreft woongelegenheden in particuliere eigendom van een natuurlijke persoon. Ook worden 

voor toepassing van dit reglement beschouwd als eigenaar: de naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, 

de erfpachter en de opstalhouder. 

 

Het betreft enkel  huurwoongelegenheden die door een particuliere eigenaar worden verhuurd. 

2.3. Het projectgebied omvat: 

 De woongelegenheid bevindt zich op Kortrijks grondgebied 

Artikel 3: Renovatietraject 

a) fase Technisch onderzoek 

3.1. Na plaatsbezoek bespreekt de renovatiebegeleider met de kandidaat-verbouwer, en eventueel de 

huurder, de verschillende mogelijkheden voor renovatie en ondersteuning. Dit gebeurt op basis van 

de conclusies uit een technisch onderzoek van de woongelegenheid, dat wordt uitgevoerd door de 

renovatiebegeleider ter vaststelling van de aanwezige kwaliteitsgebreken. 

3.2. Op basis van de conclusies uit het technisch onderzoek kan de kandidaat-verbouwer samen met 

de renovatiebegeleider een dossier voor prijsaanvraag opmaken.  

3.3 De renovatiebegeleider ondersteunt de kandidaat-verbouwer bij de opmaak van een financieel 

plan en begeleidt bij het zoeken naar andere premies en fiscale kortingen bij uitvoering van werken 

aan de woongelegenheid. In samenspraak met de renovatiebegeleider wordt indien nodig ook een 

prioriteitsvolgorde van werken opgesteld. 

b) fase renovatiecontract 

3.4 Om in aanmerking te komen voor de Renovatiepremie private huurwoongelegenheden, kan de 

eigenaar van de woongelegenheid inschrijven  door ondertekening van een renovatiecontract (als 

bijlage gevoegd bij dit reglement). Dit formulier wordt per post of tegen ontvangstbewijs ingediend 

bij: 

 ofwel de balie bouwen en wonen, stadhuis, Grote Markt 54; 

 ofwel rechtstreeks aan een renovatiebegeleider van de stad 

Als datum van inschrijving geldt de postdatum of de datum van het ontvangstbewijs. 

3.5 De eigenaar kan per woongelegenheid slechts één renovatiecontract afsluiten. 

3.6  Het renovatiecontract omvat een overzicht van de uit te voeren werken, eventuele prioriteitsvolg-

orde en een overzicht van de weerhouden prijsofferte(s).  
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3.7 Wanneer werken geheel of gedeeltelijk door de eigenaar zelf uitgevoerd worden, kan dit enkel 

aanvaard worden mits voorafgaand akkoord van de renovatiebegeleider en mits duidelijke vermelding 

in het renovatiecontract. 

3.8 Indien de woongelegenheid bij de inschrijving geheel of gedeeltelijk onderverhuurd is moet het 

renovatiecontract ook door de huurder-onderverhuurder worden ondertekend. 

3.9 Deze schriftelijke overeenkomst legt de beoogde uitvoering met de specifieke ondersteuning, ta-

ken, en wederzijdse verplichtingen voor, tijdens en na de uitvoering van de werken vast. 

3.10 Indien de beoogde werken een stedenbouwkundige of eender welke vergunning vereisen, dient 

de inschrijver eerst een kopie van de afgeleverde vergunning voor te leggen.  

3.11 Het renovatiecontract wordt door de renovatiebegeleider ter goedkeuring voorgelegd aan het 

College van burgemeester en schepenen, volgens het model in bijlage gevoegd bij dit reglement. De 

inschrijver ontvangt hiervan een schriftelijke melding (gunstig/ongunstig) 

c) fase uitvoering 

Uitvoering, oplevering en facturatie van de werken 

3.12.De eigenaar van de woongelegenheid blijft in ieder geval bouwheer en  opdrachtgever van de 

werken op basis van de weerhouden prijsofferte.  

3.13 De werken mogen pas starten nadat het renovatiecontract is afgesloten. 

3.14 De werken worden na beëindiging opgeleverd. Bij de voorlopige oplevering, evenals op belang-

rijke momenten van de uitvoering zal de renovatiebegeleider aanwezig zijn ter controle en advies in 

functie van de bepalingen van het renovatiecontract. De eigenaar meldt dit vooraf duidelijk aan de 

uitvoerder. De eigenaar dient sowieso in de loop van de werken te voorzien in voldoende bewijsmate-

riaal (bv. foto’s) om het verloop van de werken en de correcte uitvoering ervan aan te tonen. 

3.15.De premie wordt uitbetaald indien alle werken die werden opgenomen in het renovatiecontract 

correct werden uitgevoerd volgens ‘de regels van de kunst’ en na controle en goedkeuring door de 

renovatiebegeleider. Indien de renovatiebegeleider de vorderingen van de werken niet kan controle-

ren wordt er geen premie uitbetaald. Voor het bekomen van de premie moet de eigenaar een confor-

miteitsattest voorleggen. 

 

d) Collegebeslissing voor de uitbetaling van de toelage 

3.16.De eigenaar bezorgt een kopie van elke factuur aan de renovatiebegeleider.  Het College van 

burgemeester en schepenen ontvangt de vraag voor de formele goedkeuring voor uitbetaling van de 

premie (zie artikel 6), op advies van de renovatiebegeleider. De inschrijver ontvangt hiervan een 

schriftelijke melding. 

3.15.De stad Kortrijk engageert zich om de toelage binnen de vier maanden na ontvangst van de ko-

pie van de gebundelde facturen te betalen.  

 

 

Artikel 4: Administratieve ondersteuning 

4.1. De administratieve ondersteuning houdt in: 
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 begeleiding bij de aanvraag van premies en subsidies m.b.t huisvesting voor zover beschik-

baar bij de stad Kortrijk, de provincie West-Vlaanderen, het Vlaamse gewest, de federale 

overheid en EANDIS; 

 begeleiding bij de opmaak en het beheer van het dossier voor prijsaanvraag en voor uitvoe-

ring van de beoogde werken (aanvullend op de opdracht die hiervoor eventueel wordt uitge-

voerd door een architect aangesteld door de eigenaar); 

 begeleiding en advisering bij het laten opmaken van een aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning voor de beoogde werken (aanvullend op de opdracht die hiervoor eventueel wordt 

uitgevoerd door een architect aangesteld door de eigenaar). 

Artikel 5: technische en organisatorische ondersteuning 

5.1. De technische en organisatorische ondersteuning houdt in: 

 technisch onderzoek van de woongelegenheid; 

 advies bij de opmaak en het beheer van het dossier voor prijsaanvraag en voor uitvoering  

uitgevoerd door een architect aangesteld door de eigenaar); 

 advies bij de keuze van de uitvoerder, en tijdens de uitvoering van de werken (aanvullend op 

de opdracht die hiervoor eventueel wordt uitgevoerd door een architect aangesteld door de 

eigenaar); 

 controle op de uitvoering en oplevering van de werken in functie van de bepalingen van het 

renovatiecontract; 

Artikel 6: financiële ondersteuning 

6.1. De Renovatiepremie private huurmarkt  vanwege de stad Kortrijk is enkel van toepassing op re-

novatiewerken die worden uitgevoerd in het kader van een renovatiecontract. Deze toelage bedraagt: 

 het verschil tussen 30 % van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken volgens gedetail-

leerde factuur , en het totaal van de reeds verkregen, in aanvraag zijnde premies of te ver-

krijgen premies bij oplevering van de werken. Bij de berekening van deze premie worden 

werken die door andere reglementen reeds 30 % of meer worden betoelaagd niet meegeno-

men. 

 Deze toelage bedraagt maximaal € 5000 per woongelegenheid. 

 Per woongelegenheid kan slechts 1 renovatiecontract worden afgesloten. 

.  

Artikel 7: renovatiewerken 

7.1. De renovatiewerken die in aanmerking komen voor ondersteuning zijn alle werken die de kwaliteit 

van de woongelegenheid verbeteren op het vlak van basisveiligheid en gezondheid, basiscomfort en 

energiebesparing, voor zover deze technisch en financieel uitvoerbaar en te verantwoorden zijn in 

functie van de individuele situatie en het algemene projectverloop. De noodzaak van een werk wordt 

bepaald door het zich voordoen van een veiligheids en/of kwaliteitsgebrek. Louter esthetische of luxu-

euze werken zijn hierin niet begrepen, en evenmin onderhoudswerken. Het betreft enkel de bouw-

elementen vast aan de woongelegenheid. De gebruikte materialen en technieken zijn eenvoudig, 

duurzaam en performant. Enkel facturen tegen marktconforme prijzen worden aanvaard. 
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7.2 De renovatiewerken moeten resulteren in een aanzienlijke verbetering van de globale woonkwali-

teit. Bij het opstellen van het renovatiecontract zal de Vlaamse Wooncode als leidraad gehanteerd 

worden. De renovatiebegeleider bewaakt deze elementen en staat in voor de globale beoordeling 

hiervan. 

7.3 Om in aanmerking te komen voor de ‘Renovatiepremie private huurmarkt  moeten de uitgevoerde 

werken voldoen aan de wettelijke minimumnormen (K/W-waarden, U-waarden, …) of de minimale 

normen zoals gehanteerd voor het verkrijgen van andere premies en subsidies (stad, provincie, 

Vlaanderen, Eandis). 

7.4. De renovatiewerken die in aanmerking komen zijn opgedeeld in 4 blokken en omvatten: 

 

 

BLOK 1 VEILIGHEID  

 Noodzakelijke stabiliteitswerken (herstellen, verstevigen en/of consolideren van de draag-

structuur):buitenmuren, dak, dragende binnenmuren, draagvloeren 

 Elektrische installatie: Risico op elektrocutie vermijden ( basis elektrische installatie ) 

 Gas- of stookolie-installatie: Risico op CO vergiftiging en ontploffing vermijden, werken 

aan rook- en ventilatiekanalen. 

 Brandveilig maken van de woongelegenheid: uitvoeren van brand- en/of rookcomparti-

mentering; plaatsen van brand- en/of rookdetectie met melding; 

 Vochtbestrijding: dakwerken ( zinkwerk, afvoerbuizen, dakbedekking), optrekkend muur-

vocht ( injecteren of onderkappen ), condenserend vocht (verluchting voorzien), door-

slaand vocht ( voorzien van noodzakelijke gevelafwerking ), waterdicht maken van de 

kelder 

 Rioleringswerken: verbeteren, vernieuwen en/of herstellen van de riolering ifv basissani-

tair. 

 Plaatsen van een veilige trap en plaatsen van een borstwering.  

o Voor het plaatsen van een trap en borstwering wordt een maximum van € 2.500 

(incl. BTW) aan facturen aanvaard. 

 Minimale vloerafwerking.  

o Voor vloeren wordt een maximum van 40 euro/m² (incl. BTW) aan facturen aan-

vaard. 

BLOK 2 COMFORT  

 Sanitaire installatie: plaatsen van een eerste of vervangen van een badkamer, bad of douche, 

lavabo met warm en koud stromend water, plaatsen van een WC met waterspoeling.  

o Voor toestellen wordt een maximum van € 1.000 (incl. BTW) aan facturen aanvaard.  

o Voor faiences wordt een maximum van 30 euro/m² (max. 15m²)(incl. BTW) aan fac-

turen aanvaard.  
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o Voor een douchedeur wordt een maximum van € 500 (incl. BTW) aan facturen aan-

vaard.  

o Voor een douchekraan (incl. glijstang en douchekop) wordt een maximum van € 700 

(incl. BTW) aan facturen aanvaard.  

o Voor een lavabo met kraan wordt een maximum van € 300 (incl. BTW) aan facturen 

aanvaard.  

o Voor  wc (incl. zitting) wordt een maximum van € 350 (incl. BTW) aan facturen aan-

vaard. 

 Keuken: plaatsen van een eerste of vervangen van een keuken, afwasbak met warm en koud 

stromend water, kookelement (fornuis en/of oven), plaatsen van een dampkap met afvoer.  

o Voor toestellen wordt een maximum van € 1.000 (incl. BTW)aan facturen aanvaard. 

(fornuis, oven, koelkast)  

o Voor keukenkasten en algemene afwerking (bv. faiences) wordt een maximum van 

2.000 euro (incl. BTW) aan facturen aanvaard. 

 Plaatsen van verwarming in een lokaal met woonfunctie (woonkamer, slaapkamer, keuken, 

badkamer) 

 Verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen: inrichten van zolderruimte tot slaapka-

mer  

 Installeren keukengeiser  

 Plaatsen en/of vervangen van een dakvlakraam, koepel, lichtstraat; (in een lokaal met woon-

functie).  

o Voor een dakvlakraam wordt een maximum van 600 euro (incl. BTW) aan facturen 

aanvaard. 

 Plaatsen van elektrische waterverwarmers met goed werkende aarding  

 Plaatsen gasgeiser met gesloten verbrandingsruimte (type C) 

 CV met gesloten verbrandingsruimte, incl waterverwarmingstoestel  

 Verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte 

BLOK 3 DUURZAAMHEID  

 Dak- en zoldervloerisolatie  

 Vloer- en Muurisolatie 

 Hoogrendementsglas( U kleiner dan 1,2 ) en vervangen van buitenschrijnwerk (nieuwe bui-

tendeur) 

 Vervangen binnenschrijnwerk.  

o Voor een binnendeur wordt een maximum van € 250 (incl. BTW) aan facturen aan-

vaard. 
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 Condenserende ketel 

 Vervanging oude stookketel door condenserende ketel 

 Thermostatische kranen 

 Kamerthermostaat 

 Ventilatiesysteem met warmterecuperatie  

 Isolatiewerken aan gevel 

 Voorbereidende werken voor dakisolatie ( verbreden van kepers, plaatsen van een onderdak ) 

BLOK 4: WERKEN IN DE RAND 

 Afbraakwerken (incl. huur container) 

 Gevelrenovatie 

 Technische keuring nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, water); 

 Ereloon van externe professionelen (bvb. architect, ingenieur, veiligheidscoördinator). 

 

 7.5. Zowel  werken uitgevoerd door een  aannemer als aankoopfacturen voor doe-het-zelf-werk  

worden aanvaard. Wanneer werken geheel of gedeeltelijk door de eigenaar zelf uitgevoerd worden, 

kan dit enkel aanvaard worden mits voorafgaand akkoord van de renovatiebegeleider en mits duidelij-

ke vermelding in het renovatiecontract. 

7.6. De werken en uitvoeringsmethodes zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden op 

vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, monumentenzorg, Vlaamse wooncode en 

andere van toepassing zijnde normen, reglementen en wetgeving. 

7.7. De volledige woongelegenheid moet na de renovatiewerken voldoen aan de veiligheids-, gezond-

heids- en kwaliteitsnormen zoals bepaald in artikel 5 van de Vlaamse wooncode, en in aanmerking 

komen voor het afleveren van een conformiteitattest zoals beschreven in artikel 7 en volgende van de 

Vlaamse wooncode. Voor het bekomen van de premie moet de eigenaar een conformiteitsattest voor-

leggen. 

 

7.8. Alle ramen in woonruimtes moeten minimaal voorzien zijn van dubbel glas   U- waarde maximaal 

2.2 W/m²K,( inclusief de dakkoepels in platte daken  )en de daken boven woonruimte moeten geïso-

leerd zijn met een isolatiewaarde van R-waarde groter of gelijk aan 3,5. 

Artikel 8: eigendom en verhuur 

8.1 De eigenaar verbindt zich er toe in een periode van minimum negen jaar na de voorlopige opleve-

ring: 

 ofwel de woongelegenheid te blijven verhuren aan de huidige huurder, waarbij de maandelijk-

se huurprijs niet meer bedraagt dan de maximale huurprijs vastgelegd bij afsluiten van het 

renovatiecontract. 



S t a d  K o r t r i j k  |  B o u w e n ,  M i l i e u  e n  W o n e n  

Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk | Tel. 056 27 84 00 | BE 43 0910 0023 0001 

bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be | www.kortrijk.be      

 ofwel de woongelegenheid rechtstreeks te verhuren aan andere particulieren, met uitsluiting 

van de mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke onderverhuring, behoudens via verhuring  aan 

een erkend stedelijk verhuurkantoor  

Hij levert hiervoor een van de volgende bewijsstukken: 

 hetzij documenten waaruit blijkt dat er een huurovereenkomst bestaat m.b.t de te renoveren 

woongelegenheid, waaruit tevens de huurprijs blijkt; 

 hetzij een kopie van een overeenkomst met een erkend stedelijk  verhuurkantoor betreffende 

de verhuring van de te renoveren woongelegenheid. 

8.2 De maximale huurprijs zal bepaald worden aan de hand van vergelijkbare panden in Kortrijk. 

Daarnaast wordt tevens volgende formule toegepast bij de prijszetting: totaal ‘premie / 108 (9j X 

12m).  

8.3 Elke verandering van bewoner in deze negenjarige periode moet door de eigenaar worden gemeld 

aan de Dienst Huisvesting - woonbeleid, en op basis van nieuwe bewijsstukken (kopie van het huur-

contract) worden gestaafd. 

8.4 Indien de woongelegenheid bij de inschrijving geheel of gedeeltelijk onderverhuurd was, verbindt 

de huurder-onderverhuurder zich er eveneens toe de hierboven vermelde verbintenissen na te leven 

ten opzichte van alle onderhuurders. 

8.5 Bij tekortkomingen op de verbintenissen krachtens deze overeenkomst en het reglement van deze 

premie kan de stad Kortrijk de verbreking ervan vorderen en de reeds betaalde toelage terugeisen, 

vermeerderd met de wettelijke intresten. 

8.6 In het geval dat de eigenaar zich voor het einde van voornoemde negenjarige periode ontdoet of 

laat ontdoen van zijn zakelijk recht (o.m verkoop van de woongelegenheid), of enig initiatief neemt 

tot beëindiging van het huurcontract zonder grondige motivatie, of de huurprijs verhoogt boven het 

afgesproken maximum (met uitzondering van de jaarlijkse indexering), verliest de eigenaar elke ver-

dere vorm van ondersteuning, en moet hij de aan hem uitbetaalde toelage volledig terugbetalen ver-

meerderd met de wettelijke intresten. 

Artikel 9: aansprakelijkheid en betwisting 

9.1. In geen geval zal de stad Kortrijk of één van haar werknemers de taken en verantwoordelijkhe-

den van de betrokken eigenaar, architect, veiligheidscoördinator, of uitvoerder overnemen. De techni-

sche ondersteuning is opgevat als advies; de organisatorische en administratieve ondersteuning wor-

den beschouwd als een dienstverlening. De stad Kortrijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

problemen van welke aard ook die zich in het kader van de renovatiewerken kunnen voordoen. 

9.2. Alle betwistingen die volgen uit de uitvoering van dit reglement behoren tot de bevoegdheid van 

de rechtbanken van Kortrijk."  

_________________ 
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BIJLAGE BIJ REGLEMENT: 

 

RENOVATIECONTRACT ‘Renovatiepremie private huurmarkt’ 

  

Ondergetekenden, 

Stad Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen, voor wie optreden 

de heren V. Van Quickenborne, burgemeester en G. Hillaert, stadssecretaris, in hun gezegde hoeda-

nigheid en in uitvoering van art. 182 van het gemeentedecreet, 

En…………………............................................................................................. ......................., 

woonachtig te ....................................................................................................................., 

eigenaar of houder van het zakelijk recht (naakte eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal - hier-

onder ook eigenaar genoemd) van de woongelegenheid te  

..............................................................................................................................................,  

komen, in overeenstemming met het reglement ‘Renovatiepremie private Huurmarkt  overeen wat 

volgt: 

1. De eigenaar laat renovatiewerken uitvoeren aan de hierboven vermelde woongelegenheid. Als op-

drachtgever van deze werken doet hij hiervoor een beroep op een door hemzelf gekozen geregi-

streerde aannemer. Indien bepaalde werken door de eigenaar zelf worden uitgevoerd worden deze 

expliciet uitgeschreven in bijlage aan deze overeenkomst. 

Bijlage 1 aan deze overeenkomst vermeldt de naam en contactgegevens van deze uitvoerder, en be-

vat een overzicht van deze werken met op zijn minst de beschrijvende meetstaat en bijhorende prijs-

offerte van deze uitvoerder. 

2. De eigenaar heeft voor het ontwerp en de uitvoering van deze werken een architect en/of een vei-

ligheidscoördinator aangesteld, indien dit wettelijk vereist was of nodig geacht werd. 

Bijlage 2 aan deze overeenkomst vermeldt desgevallend de naam en contactgegevens van deze per-

sonen, evenals een kopie van het contract dat met deze persoon is afgesloten. 

3. Verhogingen van de aannemingsprijs waartoe in de loop van de uitvoering beslist wordt kunnen 

alleen betoelaagd worden (cfr. infra) na gunstig advies van de renovatiebegeleider.  

4. De eigenaar is verantwoordelijk voor een uitvoering die in overeenstemming is met de geldende 

voorschriften op vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, monumentenzorg, 

Vlaamse wooncode, en andere van toepassing zijnde normen, reglementen en wetgeving. Zowel de 

bijhorende administratieve procedures (o.m vergunningen, regularisaties, attesten) als mogelijke ge-

rechtelijke procedures zijn volledig te zijner laste. 

5. De eigenaar verbindt zich tot volledige medewerking bij het vervullen van de formaliteiten om pre-

mies en subsidies m.b.t huisvesting te bekomen. De renovatiebegeleider zorgt voor begeleiding bij de 

aanvraag. De eigenaar meldt elk eigen initiatief in dit verband. 
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6. Voor zover de werken uitgevoerd zijn binnen de voorwaarden van deze overeenkomst en het pre-

miereglement “private Huurmarktpremie” zal de stad Kortrijk een premie uitkeren aan de eigenaar ten 

bedrage van: 

 het verschil tussen 30 % van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken volgens gedetail-

leerde factuur , en het totaal van de reeds verkregen, in aanvraag zijnde premies of te ver-

krijgen premies bij oplevering van de werken. Bij de berekening van deze premie worden 

werken die door andere reglementen reeds 30 % of meer worden betoelaagd niet meegeno-

men. 

 Deze toelage bedraagt maximaal 5000 € per woongelegenheid. 

7. Het College van burgemeester en schepenen beslist de toelage aan de eigenaar uit te keren op 

advies van de renovatiebegeleider, en binnen de perken van de beschikbare begrotingskredie-

ten.          

De stad Kortrijk engageert zich om in voorkomend geval de toelage binnen de vier maanden na ont-

vangst van de kopie van de factuur/facturen uit te betalen.  

8. De eigenaar verbindt zich er toe in een periode van minimum negen jaar na de voorlopige opleve-

ring: 

 ofwel de woongelegenheid te blijven verhuren aan de huidige huurder, waarbij de maandelijk-

se huurprijs niet meer bedraagt dan de maximale huurprijs vastgelegd bij afsluiten van het 

renovatiecontract (met uitzondering van de jaarlijkse indexering), zijnde ......... € (dd. 

............).  

 ofwel de woongelegenheid rechtstreeks te verhuren aan andere particulieren, met uitsluiting 

van de mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke onderverhuring, behoudens via verhuring aan 

een erkend stedelijk verhuurkantoor. Hierbij mag de huurprijs niet hoger zijn dan ......... € 

(dd. ............) (met uitzondering van de jaarlijkse indexering).  

Hij levert hiervoor een van de volgende bewijsstukken: 

 hetzij documenten waaruit blijkt dat er een huurovereenkomst bestaat m.b.t de te renoveren 

woongelegenheid, waaruit tevens de huurprijs blijkt; 

 hetzij een kopie van een overeenkomst met een erkend stedelijk  verhuurkantoor betreffende 

de verhuring van de te renoveren woongelegenheid. 

Elke verandering van bewoner in deze negenjarige periode moet door de eigenaar worden gemeld 

aan de Stad Kortrijk Dienst Huisvesting, en op basis van nieuwe bewijsstukken worden gestaafd. 

Indien de woongelegenheid bij de inschrijving geheel of gedeeltelijk onderverhuurd was, verbindt de 

huurder-onderverhuurder zich er eveneens toe de hierboven vermelde verbintenissen na te leven ten 

opzichte van alle onderhuurders. 

9. Bij tekortkomingen op de verbintenissen krachtens deze overeenkomst en het premiereglement kan 

de stad Kortrijk de verbreking ervan vorderen en de reeds betaalde toelage terugeisen, vermeerderd 

met de wettelijke intresten. 

In het geval dat de eigenaar zich voor het einde van voornoemde negenjarige periode ontdoet of laat 

ontdoen van zijn zakelijk recht (o.m verkoop van de woongelegenheid), of enig initiatief neemt tot 

beëindiging van het huurcontract zonder grondige motivatie, of de huurprijs verhoogt boven het afge-
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sproken maximum (met uitzondering van de jaarlijkse indexering), verliest de eigenaar elke verdere 

vorm van ondersteuning, en moet hij de aan hem uitbetaalde toelage (cfr. infra) terugbetalen ver-

meerderd met de wettelijke intresten. 

10. Alle betwistingen die volgen uit de uitvoering van deze overeenkomst behoren tot de bevoegdheid 

van de rechtbanken van Kortrijk. 

  

Deze overeenkomst is opgemaakt in ...... exemplaren te Kortrijk op ..................  

 

Gelezen en goedgekeurd 

 

 

de eigenaar,                                                      Voor de stad Kortrijk,  

houder van het zakelijk recht                  de burgemeester,               de stadssecretaris 

 

 

 

 Voor akkoordverklaring bewoner, 

 

 

Bijlage 1 bij renovatiecontract: BESCHRIJVING VAN DE WERKEN – UITVOERDER 

 

Bijlage 2 bij renovatiecontract: PREMIEBEREKENING 

 

Bijlage 3 bij renovatiecontract: EIGENDOM / HUUR 

 

GEGEVENS BEWONER 

BEWIJSSTUKKEN 

- kopie huurcontract huidige huurder dd. ........................  

of  

mondelinge overeenkomst: voor 28.02.91 of na 28.02.91 

- duur: >=9 of <=3 (I) .........; <=3 (II) .........; of ....................................... 
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- basishuurprijs: 

- naam en voornaam huurder: 

- attest uit het bevolkings- of vreemdelingenregister dd. ........................ 

- kopie overeenkomst van verhuring door erkend stedelijk verhuurkantoor dd. ........................ 

- huurprijs 

TERMIJN NA OPLEVERING 

- datum oplevering: 

- einde negenjarige periode: 

EIGENDOM 

- kopie compromis, koopakte, of attest van overdracht 

- kopie compromis, koopakte, of attest van overdracht 

 

 

 

 
 

 


