Aanvraag subsidie woningisolatie
Isolatiemaatregelen woningen 2013-2014

Uw gegevens
Naam aanvrager
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Rekeningnummer
Gegevens over uw woning

dhr.

mw.

Ten name van:
Ja
Nee (U kunt geen gebruik maken van de regeling)
Ja
Nee (U kunt geen gebruik maken van de regeling)

Bent u de eigenaar en
bewoner van de woning?
Is de woning opgeleverd
vóór 1 januari 1980?
Gegevens isolatiemaatregelen
Kruis aan welke
maatregel(en) u wilt (laten)
uitvoeren en om hoeveel
vierkante meter het gaat.
Voegt u van deze
maatregelen (een kopie
van) de offerte toe.
Voert u de
werkzaamheden zelf uit?
Maak een inschatting van
de materiaalkosten
(exclusief loonkosten).
Stuur deze mee.

1

Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal
2
2,5 m K/W
2
Aantal vierkante meter: __________ m
1
Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal
2
2,5 m K/W
2
Aantal vierkante meter: __________ m
Gevelisolatie door het isoleren van (nog niet geïsoleerde) muren
door:
- het aanbrengen spouwmuurisolatie in een bestaande spouw;
- het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de
1
2
isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 2,5 m K/W is.
2
Aantal vierkante meter: __________ m
++

Het vervangen van (dubbel)glas door het plaatsen van HR -glas
2
Aantal vierkante meter: __________ m

Hoogte van de subsidie
Investeringskosten

De investeringskosten zijn € ______________
Ja

Maakt u aanspraak op de
2
burenbonus ?

Heeft u gebruik gemaakt
van de vorige
subsidieregeling uit 2011
of 2012?

de hoogte van de subsidie is dan één derde van de kosten
met een maximum van € 750,--. Ik vraag deze subsidie aan
met minimaal 5 anderen.
Nee de hoogte van de subsidie is dan één derde van de kosten
met een maximum van € 500,--.
Ja Kenmerk: 201__-_________. Het eerder ontvangen
subsidiebedrag wordt in mindering gebracht op de totale
hoogte van de subsidie.
Nee U ontvangt het volledige subsidiebedrag (één derde van de
kosten met een maximum van € 500,-- of € 750,--)
Vergeet u niet het formulier te ondertekenen 

Opmerkingen:
1
De isolatiewaarde staat vermeld op uw offerte of kunt u navragen bij uw leverancier.
2
De burenbonus geldt indien minimaal zes woningeigenaren gelijktijdig subsidie aanvragen. Buren zijn in onze regels mensen die in de
gemeente Lochem wonen. U hoeft dus niet ‘letterlijk’ buren van elkaar te zijn. Met de (zes of meer) aanvragen moet u een brief meesturen, met
daarop alle adresgegevens en handtekeningen van de aanvragers. Kent u zelf geen vijf andere woningeigenaren die isolatie overwegen, dan kan
het vrijwilligersinitiatief Coöperatie LochemEnergie u hierbij helpen. U kunt hen benaderen via (0573) 764 007 of
www.lochemenergie.net/producten/subsidies.
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Aanvraag subsidie woningisolatie

Isolatiemaatregelen woningen 2013-2014
Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Plaats:

Datum:

Handtekening:

_____________________

________________

________________________________

Het formulier volledig ingevuld? Stuur het naar:
Gemeente Lochem
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer
Postbus 17
7240 AA Lochem
Procedure en werkwijze
Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.
De procedure is als volgt:
Stap 1: Aanvraag: u vult het aanvraagformulier in en voegt daarbij:
 een offerte of kassabon met daarin een opgave van:
o Welk deel van uw woning u gaat / laat isoleren + oppervlak
o Type isolatiemateriaal met isolatiewaarde (Rd-waarde)
o Kosten
 bij burenbonus: begeleidende brief met van iedere aanvrager (minimaal 6) de
adresgegevens en handtekening.
U kunt dit per post of per e-mail versturen, of afgeven bij de receptiebalie. Dient u de aanvraag
in op het moment waarop de werkzaamheden al zijn uitgevoerd? Stuurt u dan ook een factuur
en/of betalingsbewijs mee; stap 2, 3 en 4 kunt u dan overslaan.
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 of een afwijzingsbesluit.
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: u vult de aanvraag tot het uitbetalen van de subsidie in stuurt deze met
betalingsbewijzen naar de gemeente.
Stap 5: Betaling: De gemeente controleert of de subsidieaanvraag correct is. Is dit het geval, dan kent
de gemeente de subsidie toe en betaalt binnen 6 weken.
Toekenning van subsidies vindt plaats op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.
De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.
Waar kunt u terecht voor meer informatie?
Dhr. D. Kunst of dhr. P. Kelder
e-mail: d.kunst@lochem.nl
tel.: 0573 - 289 222
Hieronder vindt u nuttige sites over energiebesparing, duurzaamheid en andere bijdrage regelen:
www.milieucentraal.nl
Informatie energie en milieu
www.energiesubsidiewijzer.nl Overzicht van subsidieregelingen binnen uw gemeente
Subsidie-aanvraagformulier Isolatiemaatregelen woningen 2013-2014
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