Gemeente Ede
Aanvraagformulier

Subsidie woningisolatie 2013 - 2014

Gegevens aanvrager
Voorletters + achternaam:

c dhr. c mevr.

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres:
Bankrekeningnummer:

Ten name van:

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

c

Ja

c

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

Is de woning opgeleverd

c

Ja

vóór 1 januari 1980?

c

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

Gegevens uitgevoerde isolatiemaatregelen
Kruis aan welke maatregel(en)
u hebt laten uitvoeren of zelf
heeft uitgevoerd.
Vul in om hoeveel vierkante
meter het gaat.
(afgerond op hele meters)
Voeg bij uw aanvraag een
(kopie van de) rekening met
het betaalbewijs toe.

c

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

c

c

……………

m²

……………

m²

……………

m²

……………

m²

Dakisolatie
met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W

Gevelisolatie

door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren via
het aanbrengen van:
- spouwmuurisolatie in bestaande spouw;

Bij zelf uitgevoerde
maatregelen zijn alleen de
materialen subsidiabel.
De eigenaar-bewoner is er zelf
verantwoordelijk voor dat de
maatregelen deskundig en
veilig zijn uitgevoerd.

Vloerisolatie

- andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde)
minimaal 2,5 m2 K/W is

c

Vervangen van (dubbel)glas door plaatsen van HR++ glas

Berekening subsidie
Totale kosten uitgevoerde
werkzaamheden

€

……………………………………………….

(zie ook de meegezonden rekening en betaalbewijs)

Maakt u gebruik van de
burenbonus? *

c

Ja: de subsidie bedraagt één derde van de kosten met een maximum van € 750

c

Nee: de subsidie bedraagt één derde van de kosten met een maximum van € 500

Hebt u gebruik gemaakt van
dezelfde subsidieregeling uit
2011 of 2012?

c

Ja: de toen ontvangen subsidie wordt verrekend met deze subsidie voor 2013-2014

c

Nee

* De burenbonus geldt als tenminste zes woningeigenaren deze subsidie met elkaar aanvragen. Met buren bedoelen wij in
deze regeling mensen die in de gemeente Ede wonen; zij hoeven dus niet letterlijk buren van elkaar te zijn. Elke van deze zes
aanvragers vult een eigen aanvraagformulier in en vermeldt op pagina 2 de andere vijf aanvragers.
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Burenbonus

(alleen invullen als u hier gebruik van maakt)

Om voor de burenbonus in aanmerking te komen, moet u hieronder de gegevens van de overige vijf aanvragers invullen.
Let op:


alle zes aanvragen moeten op deze wijze worden ingevuld



alle zes aanvragen moeten gezamenlijk in één enveloppe worden ingediend

Aanvrager

Naam

Adres

Woonplaats

uzelf
2
3
4
5
6

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Plaats:

Datum:

Handtekening:

…………………………………………

…………………………………

……………………………………………………………

Procedure en werkwijze
-

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen;

-

Toekenning van subsidies vindt plaats op basis van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”, zolang er budget
beschikbaar is;

-

Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de werkzaamheden werkelijk volgens de regels zijn uitgevoerd.

De complete aanvraag stuurt u per post op naar:

Gemeente Ede
Subsidiebureau
Postbus 9022
6710 HK EDE
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