
 

 Aanvraagformulier 
Gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen 

 

 Deel aanvrager 
 
Ondergetekende: 
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………………........ 
Adres: ……………………………………………………………………………………- 2970 Schilde, sinds …./…./…….. 
Geboorteplaats: ……………………………………………………………………………..Geboortedatum: …./…./……… 

□ Is op …./…./……., te …………………………………………… in het huwelijk getreden met 
   ……………………………………………………………………………………………………………….. 
□ Heeft op …./…./……., te …………………………………………… een verklaring van  
 wettelijke samenwoning ondertekend met ……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Vraagt hierbij de gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen aan. 
De premie kan gestort worden op rekeningnummer: ……………………………………………………………………….. 
 

Schilde, …./…./……. (datum) 
 

(handtekening) 
 

 Deel mutualiteit 
 
Ondergetekende: ……………………………………………………………………………………………………………...... 
Afgevaardigde mutualiteit: ………………………………………………………..Gevestigd te: …………………………… 
Verklaart hierbij dat de bovengenoemde aanvrager met aansluitingsnummer ………………………………………….. 
aangesloten is bij de kas voor voorhuwelijkssparen sinds …./…./……. een bedrag van…………………….…… euro 
(bedrag in cijfers) ofte ……………………………………..……………………………….. euro (bedrag in letters) heeft 
gespaard (premies van overheid en mutualiteit niet inbegrepen) en dat dit dossier is afgesloten. 
 

Te …………………………………, …./…./……. (datum) 
 

(handtekening) 
 

 Deel ambtenaar Burgerlijke Stand 
 
Ondergetekende …………………………………………………………………. bevestigt hierbij dat de 
bovengenoemde aanvrager op …./…./……. in het huwelijk is getreden / een verklaring van wettelijke samen-
woning heeft ondertekend met ……………………………………………………………….……….(naam partner). 

 
Schilde, …./…./……. (datum) 

 
(handtekening) 

 

 Deel dienst Financiën 
 
Berekening van de premie: 35% van ………………………………… euro = ……………………………………….euro 



 

 Voorwaarden 
Gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen 

 

• De aanvrager moet op de datum van het huwelijk / de ondertekening van de verklaring van wettelijke 

samenwoning zijn / haar hoofdverblijfplaats in Schilde hebben.  

• De aanvrager moet sinds ten minste drie jaar aangesloten zijn bij een erkende dienst voor 

voorhuwelijkssparen.  

• Uit een verklaring van de dienst voor voorhuwelijkssparen moet blijken dat het dossier van de aanvrager 

werd afgesloten en het bedrag dat terugbetaald werd moet op deze verklaring vermeld worden.   

• De aanvrager moet huwen / de verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor zijn / haar 30ste 

verjaardag.  

• De gemeentelijke premie bedraagt 35% van het kapitaal gespaard bij de dienst voor voorhuwelijkssparen, 

premies van de overheid en de mutualiteit niet inbegrepen.  

• In geval van verklaring van wettelijke samenwoning mag er geen verwantschap bestaan tussen de 

wettelijke samenwoners.  

• Beide partners komen in aanmerking voor deze gemeentelijke premie indien zij aan de voorwaarden 

voldoen. 

 


