Wie zoekt,
die vindt...
www.premiezoeker.be

We staan voor u klaar.

In 3 stappen uw premies aangevraagd.

vragen, opmerkingen, aanvullingen of suggesties
door onderaan op

Fout of aanvulling melden

te klikken.

Premiezoeker.be wijst u de weg naar
premies voor uw woning, zowel van
uw eigen gemeente, de provincie als
van het Vlaamse Gewest.
Van renovatiepremies, leningen,
fiscale aftrek en huursubsidies tot
energiepremies: via Premiezoeker
vindt u overheidssteun op maat!

Premiezoeker is een initiatief van
Wonen-Vlaanderen en komt tot stand
dankzij de samenwerking met uw lokaal bestuur.

V.U. WONEN-VLAANDEREN / Agentschap Wonen-Vlaanderen / Phoenixgebouw / Koning Albert II-laan 19 bus 40 / 1210 / Brussel / april 2011

Op www.premiezoeker.be kan u terecht met uw

In 1,2,3
uw premies
aangevraagd...
www.premiezoeker.be
Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

welke steunmaatregelen zijn er voor uw woning?

welke van de beschikbare premies kan u krijgen?

hoe deze premies aanvragen?

Nadat u de vragen waar, wat en wie heeft beantwoord,
krijgt u een overzicht van de beschikbare premies.
Dit overzicht kan u naar uzelf mailen zodat u de voorwaarden rustig op uw gemak kan nalezen.
Van elke steunmaatregel heeft Premiezoeker een detailscherm met de voorwaarden, de contactinformatie van
de premieverstrekker en een link naar het aanvraagformulier.

Indien u wenst, kan u met Premiezoeker nagaan voor
welke premies u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking
komt. Zodoende hoeft u niet alle reglementen na te
lezen.

Met de nieuwe Premiezoeker hoeft u uw hoofd niet
meer te breken over de aanvraag. We tonen wanneer
u de aanvraag moet doen en we vullen uw (semi-)
digitale aanvraagformulier gedeeltelijk in wanneer dit
mogelijk is.
Surf snel naar www.premiezoeker.be en vind uit welke
steunmaatregelen er zijn voor uw woning.

Mail uzelf een overzicht van de beschikbare premies

Hulp vindt u op elke pagina!
Klik voor extra informatie:
onderaan op “hulp nodig”
links op het vraagtekentje of
bovenaan op “opleidingsvideo”.

Detailscherm in Premiezoeker met de link naar het aanvraagformulier

