Subsidie aanvraagformulier
Isolatiemaatregelen woningen juni 2013

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Gegevens woning
Bent u de eigenaar en
bewoner van de woning?

0 Ja
0 Nee (dan is deze regeling niet op u van toepassing)

Is de woning opgeleverd
vóór 1 januari 1980?

0 Ja
0 Nee (dan is deze regeling niet op u van toepassing)

Heeft u al eerder
isolatiesubsidie ontvangen
op basis van de
Verordeningen 2011 en
2012?

0 Nee
0 Ja, een subsidiebedrag van € ……….. op datum ……………….

Gegevens isolatiemaatregelen
Vraagt u het maximale
subsidiebedrag aan?

0 Ja, de investering die ik doe is meer dan € 1.500,00
0 Nee, de investering die ik doe is minder dan € 1.500,00.
Het is: € ……………… (inschatting van de totale uitgaven).
een derde deel van dit bedrag.

Kruis aan welke maatregel
of maatregelen u wilt (laten)
1
uitvoeren en om hoeveel
vierkante meter het gaat.
Graag afronden op hele
meters!

De subsidie is

0 Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5
m2 K/W
Aantal vierkante meter: …………….m2
0 Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W
Aantal vierkante meter: …………….m2
0 Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het:
aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw
aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde (Rdwaarde) minimaal 2,5 m2 K/W is.
Aantal vierkante meter: ………………….m2.
0 Glasisolatie het glas dat geplaatst gaat worden moet HR++ glas zijn.
Aantal vierkante meter: …………………m2
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U kunt de isolatiewaarde nakijken op uw factuur of offerte, of navragen bij uw leverancier.
De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.
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Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Plaats:

Datum:

……………………………….

Handtekening:

…………………………………

…………………………………..

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar
Gemeente Barneveld
Afdeling Leefomgeving
t.a.v. Everline de Ruiter
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Procedure en werkwijze
-

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen

-

De procedure is als volgt:

Stap 1 Aanvraag
De aanvrager vult het aanvraagformulier in en stuurt het naar de gemeente. Offerte moet bijgevoegd worden. De
aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging met de datum van ontvangst .
Stap 2 Beoordeling aanvraag
De gemeente beoordeelt de aanvraag. Indien deze volledig is wordt de aanvraag in behandeling genomen en
ontvangt de aanvrager een besluit tot voorlopige subsidietoekenning.
Stap 3 Uitvoering
Na vaststelling van het besluit tot voorlopige subsidietoekenning kan de aanvrager de maatregel uitvoeren.
Binnen 16 weken moeten de maatregelen uitgevoerd zijn en het subsidie uitkeringsformulier ingeleverd.
Stap 4 Indiening
De aanvrager vult het subsidie uitkeringsformulier (met toekenningsbrief meegestuurd) in en stuurt deze met
betalingsbewijzen naar de gemeente.
Stap 5 Betaling
De gemeente controleert of het uitkeringsformulier en betalingsbewijs correct is en gaat (indien alles correct is)
over tot vaststelling van het besluit tot subsidievaststelling (definitieve subsidietoekenning) en uitbetaling van de
subsidie binnen 6 weken.
-

Toekenning van subsidies vindt plaats op basis van ‘wie ’t eerst komt, wie het eerst maalt’.

-

De uitvoering van de maatregelen zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Bij wie moet u zijn voor nadere informatie?
Gemeente Barneveld/afdeling Leefomgeving
Everline de Ruiter, Daphne van Hagen of Marlies Knol bereikbaar via telefoonnummer 14 0342 of via e-mail:
duurzaam@barneveld.nl

