Aanvraagformulier De Achterhoek Bespaart 2015
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Neem dan contact op met Philippe Kromjong via
telefoonnummer (0544) 39 35 08 of e-mail: p.kromjong@oostgelre.nl
Gegevens aanvrager
Wij doen mee met de burenbonus. Het extra adressenblad is volledig ingevuld en ondertekend bijgevoegd,
(hieronder kan desgewenst het correspondentieadres ingevuld worden).

Naam

_______________________________________________________ (m / v )

Straatnaam en huisnummer

_____________________________________________________________

Postcode en woonplaats

_____________________________________________________________

Telefoonnummer

_____________________________________________________________

E-mail

_____________________________________________________________

Gegevens woning en werkzaamheden
1. Staat de woning in de gemeente Oost Gelre

Nee -> u komt niet in aanmerking voor deze subsidie
Ja -> ga door naar vraag 2

2. Bent u eigenaar en bewoner van de woning?

Nee -> u komt niet in aanmerking voor deze subsidie
Ja -> ga door naar vraag 3

3. Worden de maatregelen door een bedrijf
uitgevoerd?

Ja -> een bedrijf voert de maatregelen uit
Nee -> de maatregelen worden niet door een bedrijf
uitgevoerd, maar door een doe-het-zelver

Gegevens isolatiemaatregelen
U kunt 33 1/3% subsidie krijgen tot een maximum van € 500/ € 750 voor het uitvoeren van één of meerdere maatregelen
uit de lijst. Lees eerst de checklist en voorwaarden.
Checklist en voorwaarden *
 Het moet altijd gaan om na-isolatie. Isolatie die vanwege nieuwbouw of verbouw aangebracht moet worden
omdat de regelgeving dat voorschrijft valt niet onder deze subsidieregeling.
 Geef in hele meters aan om hoeveel vierkante meters het gaat.
 Voeg een (kopie van) een offerte bij. Uit de offerte moet blijken welke materialen er gebruikt worden, wat de
isolatiewaarde hiervan is en hoeveel vierkante meters er aangebracht worden.
 Rc-waarde : U kunt de isolatiewaarde (Rc- waarde) nakijken op uw factuur of offerte, of navragen bij uw
leverancier.
 Bij doe het zelf: geef een omschrijving van de werkzaamheden (bij toelichting). Geef hierin aan de beoogde
materiaalkwaliteit, hoeveelheid, isolatiewaarde en de kosten aan.
 Alleen de gebruikte materialen die nodig zijn voor de isolatie mogen worden opgegeven. Schilderwerk
bijvoorbeeld valt daar niet onder. Eigen werkuren (bij doe-het-zelf) zijn niet subsidiabel. Als u in eigen beheer
energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, voer dan de werkzaamheden deskundig en veilig
uit. U bent hier als eigenaar zelf verantwoordelijk voor.
 Bij burenbonus: Denk eraan dat alle gegevens van de deelnemers zijn toegevoegd. Als na subsidieverlening,
maar vóór uitkering deelnemers afvallen vervalt de burenbonus. Uitkering vindt alleen plaats op basis van
indiening van álle uitkeringsformulieren.

Ruimte voor toelichting
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Welke maatregelen gaat u uitvoeren?
Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.
(De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie).
2

__________________________ M

Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.
2

_________________________ M

Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het



aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw (geen verplichte Rc-waarde);
2
aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m K/W is
2

_________________________ M

HR++ glas (ter vervanging van bestaand glas )
______________________ m

2

Vergeet niet een offerte (of toelichting) bij te voegen!
Ondertekening

______________________________
Datum

_________________________________________
Handtekening

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u afgeven aan de balie van het gemeentehuis of sturen
naar:
Gemeente Oost Gelre / Subsidieregeling Achterhoek Bespaart 2015
Philippe Kromjong / Afdeling Bouwen en Milieu
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
PROCEDURE EN WERKWIJZE
Let op;
- Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.
- De voorwaarden en de regeling kunt u lezen op www.oostgelre.nl.
- Toekenning van subsidies vindt plaats op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.
- De uitvoering van de regeling wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.
De procedure is als volgt:
Stap 1: Aanvraag: U vult het aanvraagformulier in en stuurt het naar de gemeente. Offerte en/of toelichting bijvoegen.
Stap 2: Beoordeling aanvraag: Wij beoordelen uw aanvraag. Als uw aanvraag volledig is wordt deze in behandeling genomen
en ontvangt u een besluit tot subsidieverlening.
Stap 3: Uitvoering: U moet de maatregelen voor het einde van de subsidieregeling uit (laten) voeren.
Stap 4: Indiening subsidie-uitkering: U dient het subsidie-uitkeringsformulier in, inclusief facturen en betaalbewijzen.
Stap 5: Betaling: Wij controleren of de subsidieaanvraag correct is en gaan (als alles klopt) over tot vaststelling van het besluit
tot subsidievaststelling en uitbetaling.

