
   

Subsidieaanvraagformulier 

 

Isolatiemaatregelen woningen 2013-2014 

 

 

 

 

Gegevens aanvrager 

  De heer  Mevrouw 

Naam en voorletter aanvrager:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Burgerservicenummer (BSN):  

Gegevens woning 

Bent u de eigenaar en bewoner van 

de woning? 

 Ja  

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

Is de woning opgeleverd vóór 1 

januari 1980? 

 Ja 

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

Gegevens isolatiemaatregelen 

Kruis aan welke maatregel of 

maatregelen u wilt (laten) uitvoeren
1
 

en om hoeveel vierkante meter het 

gaat. Afgerond op hele meters aub  

 

U moet een offerte of een kopie 

daarvan bijvoegen. 

 

Bij het zelf uitvoeren graag een 

inschatting van de kosten (exclusief 

loonkosten). 

 

       

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

Aantal vierkante meter: ________________ m
2
 

 

 

Dakisolatie
2
 met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m

2 
K/W 

Aantal vierkante meter: ________________ m
2
 

 

Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door:  

 het aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw;  

 het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 

2,5 m
2
 K/W is 

Aantal vierkante meter: ________________ m
2
 

 
Het vervangen van (dubbel) glas door het plaatsen van HR ++ glas 

Aantal vierkante meter: ________________ m
2
 

Hoogte van de subsidie 

Investeringskosten De investeringskosten bedragen € _________________ 

Maakt u gebruik van de 

burenbonus
3
? 

 Ja, de hoogte van de subsidie is dan één derde van de kosten met een maximum van  €750.- 

 
Nee, de hoogte van de subsidie is dan één derde van de kosten met een maximum van  

€500.- 

Heeft u eerder gebruik gemaakt van 

de subsidieregeling? 

 
Ja, het eerder ontvangen subsidiebedrag wordt in mindering gebracht op de totale hoogte van 

de subsidie. 

 
Nee, het volledige subsidiebedrag (één derde van de kosten met een maximum van €500,- of 

€750,-) wordt aan u uitbetaald. 

                                                             

Opmerkingen: 

1 U kunt de isolatiewaarde nakijken op uw factuur of offerte, of navragen bij uw leverancier. 

2 De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie. U kunt deze isolatie laten aanbrengen of u kunt dit zelf 

doen. De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt voert de werkzaamheden deskundig en veilig uit. 

De eigenaar is hiervoor zelf verantwoordelijk. 

3 De burenbonus geldt indien minimaal zes woningeigenaren gelijktijdig subsidie aanvragen en gelijktijdig het uitkeringsverzoek indienen. Buren 

zijn in onze regels mensen die in de gemeente Heumen wonen; u hoeft dus niet ‘letterlijk’ buren van elkaar te zijn. Indien één van de aanvragers in 

de loop van het traject alsnog afziet van het aanbrengen van de maatregel komt de burenbonus automatisch te vervallen voor alle gezamenlijk 

ingediende aanvragen. Op de achterzijde van dit formulier dient u de adresgegevens van de overige aanvragers te noteren. 
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Burenbonus (alleen invullen indien u hiervan gebruik maakt)  

Om in aanmerking te komen voor de burenbonus dient u hier de adresgegevens van de overige indieners van de gezamenlijke subsidieaanvraag te 

noteren. Let op: alle aanvragen dienen te zijn voorzien van deze adresgegevens en gelijktijdig bij de gemeente Heumen ingediend te worden. 

 Adres Woonplaats 

Aanvrager nr. 1   

Aanvrager nr. 2   

Aanvrager nr. 3   

Aanvrager nr. 4   

Aanvrager nr. 5   

Ondertekening 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: 

Plaats: Datum: Handtekening: 

 

 

_____________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

___________________________________________ 

 

 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar:  

Gemeente Heumen 

Afdeling Fysieke Leefomgeving 

Postbus 200 

6580 AZ Malden 

Telefoon 14 024 

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 bijvoegen. De aanvrager ontvangt een 

ontvangstbevestiging met de datum van ontvangst (volledige aanvraag).  

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 subsidieverlening. 

Stap 3:  Uitvoering: Na vaststelling van het besluit tot subsidieverlening 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 uitkeringsformulier in en stuurt deze met facturen en betalingsbewijzen naar de gemeente. 

Stap 5:  Betaling: De gemeente controleert of het uitkeringsverzoek correct is en gaat (indien alles correct is) over tot vaststelling van het besluit 

tot subsidievaststelling (binnen 8 weken) en betaling (binnen 6 weken na besluit subsidievaststelling). 

Toekenning van subsidies vindt plaats op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Toekenning kan ook alleen plaatsvinden als de 

Provincie Gelderland voor het betreffende jaar budget beschikbaar heeft gesteld. 

De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd. 

Bij wie moet u zijn voor nadere informatie? 

Gemeente Heumen 

Afdeling Fysieke Leefomgeving 

Postbus 200 

6580 AZ Malden 

Telefoon 14 024 

 


