
Afdeling Milieu 
Bureau Wonen

Isolatie woning, subsidie aanvragen
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voorletters en achternaam

straat en huisnummer

e-mailadres

(mobiel) telefoonnummer

postcode en woonplaats

BSN

bank-/gironummer

ten name van

Vraagt u deze subsidie alléén aan of tegelijk met minimaal 5 anderen?

 ik vraag deze subsidie alléén voor mijn eigen woning(en) aan
 ik vraag deze subsidie aan met minimaal 5 andere personen uit Nijmegen, 
 namelijk:

naam: adres:

1.

2.

3.

4.

5.

 nog meer eigenaren: hun namen en adressen voeg ik in een aparte bijlage toe

Als u de subsidie met minimaal 5 andere bewoners uit Nijmegen tegelijk aanvraagt, 
kunt u tot maximaal € 750,- subsidie aanvragen in plaats van maximaal € 500,-. 
U hoeft niet dezelfde maatregelen te treffen als uw mede-aanvragers.

Let op: U mag niet met de uitvoering van het werk beginnen vóórdat u de subsidie- 
toezegging (beschikking) binnen hebt.

Voor eigenaren van woningen die gebouwd zijn vóór 1980

Hoe oud is uw woning?  van vóór 1980

 vanaf 1980, u komt niet in aanmerking voor 
 de subsidieregeling



Isolatie woning, subsidie aanvragen 
Voor eigenaren van woningen die gebouwd zijn vóór 1980

 2. Isolerende maatregelen. Kruis aan welke u gaat nemen.

Als u het werk laat uitvoeren, vraagt u vooraf een offerte. 
Als u het werk zelf uitvoert, of als u zelf het materiaal koopt, vraag dan vooraf 
een prijsopgave. Voeg offerte(s) en/of prijsopgave(n) toe als bijlage. 
Als u meer duurzame maatregelen in uw woning wilt uitvoeren, check dan de 
subsidie 'Energiebesparende Maatregelen'.

Maatregelen  Kosten

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

  3. Spouwmuurisolatie in een bestaande spouw 
 

  5. HR++ glas (Ugl-waarde die kleiner is dan  
      1,3 W/m2.K)
   6. Ramen, buitendeuren en kozijnen ten behoeve van 
       isolerende beglazing. 
       Indien van hout, dan voorzien van FSC keurmerk. 
       Indien de ramen en/of buitendeuren draaiende 
       delen hebben, dan moet deze een thermische  
       onderbreking hebben.

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

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

Totale kosten €

 3. Wie voert het werk uit?

 ik doe het zelf, eventueel met hulp van familie/vrienden, zie prijsopgave(n)
 ik laat (een deel van) het werk uitvoeren, zie offerte(s)

Het werk moet uitgevoerd worden binnen 16 weken na de subsidie-toezegging.

 4. Gegevens van de woning(en)

Voert u maatregelen uit op (een deel van) het pand dat onder de verantwoordelijk- 
heid van een Vereniging van eigenaren (VvE) valt?

 nee

 ja. Voeg een kopie van een rechtsgeldig VvE-besluit en een instemmingsbesluit 
 toe waaruit blijkt dat de VvE instemt met deze subsidieaanvraag.

Heeft u voor 1 of meer van de maatregelen een omgevingsvergunning nodig?

 ja
Heeft u deze al aangevraagd?

 ja, namelijk op: (datum) Het nummer is:

 nee
 nee

m2

Zie: 
www.omgevingsloket.nl



Isolatie woning, subsidie aanvragen 
Voor eigenaren van woningen die gebouwd zijn vóór 1980

 5. Met deze aanvraag moet u bewijsstukken meesturen. Kruis aan welke u meestuurt.

 aanvullende lijst met namen/adressen van anderen die tegelijk met u aanvragen
 offerte(s) en/of prijsopgave)n), aantal: 
 kopie van rechtsgeldig VvE-besluit

bij vraag 1

bij vraag 2

bij vraag 4

 6. Verklaring en ondertekening

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord en 
dat u niets heeft verzwegen. 

datum handtekening aanvrager

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken op naar: 
Gemeente Nijmegen     
Afdeling Milieu 
Bureau Wonen ML40 
Postbus 9105    
6500 HG  Nijmegen   
 
Heeft u nog vragen? Kijk op www.nijmegen.nl of bel naar 14024     

Inleveren van het formulier

 instemmingsbesluit VvE waaruit blijkt dat de VvE instemt met deze subsidie- 
 aanvraag


Aanvraag om reclamevergunning
laatl0
14-03-2005
G300
1
26-04-2005
00350501
Aanvraag om reclamevergunning
Stadswinkel, Loket Bouwen

Bouwen en Wonen
Afdeling Milieu
Bureau Wonen
..\..\..\Gem-logo.bmp
Isolatie woning, subsidie aanvragen
 1. Aanvrager
isov1980/25042013
voorletters en achternaam
straat en huisnummer
e-mailadres
(mobiel) telefoonnummer
postcode en woonplaats
BSN
bank-/gironummer
ten name van
Vraagt u deze subsidie alléén aan of tegelijk met minimaal 5 anderen?
naam:
adres:
1.
2.
3.
4.
5.
Als u de subsidie met minimaal 5 andere bewoners uit Nijmegen tegelijk aanvraagt,
kunt u tot maximaal € 750,- subsidie aanvragen in plaats van maximaal € 500,-.
U hoeft niet dezelfde maatregelen te treffen als uw mede-aanvragers.
Let op: U mag niet met de uitvoering van het werk beginnen vóórdat u de subsidie-
toezegging (beschikking) binnen hebt.
Voor eigenaren van woningen die gebouwd zijn vóór 1980
Hoe oud is uw woning?
Isolatie woning, subsidie aanvragenVoor eigenaren van woningen die gebouwd zijn vóór 1980
 2. Isolerende maatregelen. Kruis aan welke u gaat nemen.
Als u het werk laat uitvoeren, vraagt u vooraf een offerte.
Als u het werk zelf uitvoert, of als u zelf het materiaal koopt, vraag dan vooraf
een prijsopgave. Voeg offerte(s) en/of prijsopgave(n) toe als bijlage.
Als u meer duurzame maatregelen in uw woning wilt uitvoeren, check dan desubsidie 'Energiebesparende Maatregelen'.
Maatregelen  
Kosten
Totale kosten 
€
 3. Wie voert het werk uit?
Het werk moet uitgevoerd worden binnen 16 weken na de subsidie-toezegging.
 4. Gegevens van de woning(en)
Voert u maatregelen uit op (een deel van) het pand dat onder de verantwoordelijk-
heid van een Vereniging van eigenaren (VvE) valt?
Heeft u voor 1 of meer van de maatregelen een omgevingsvergunning nodig?
Heeft u deze al aangevraagd?
(datum)
Het nummer is:
m2
Zie:
www.omgevingsloket.nl
Isolatie woning, subsidie aanvragenVoor eigenaren van woningen die gebouwd zijn vóór 1980
 5. Met deze aanvraag moet u bewijsstukken meesturen. Kruis aan welke u meestuurt.
bij vraag 1
bij vraag 2
bij vraag 4
 6. Verklaring en ondertekening
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord en
dat u niets heeft verzwegen. 
datum
handtekening aanvrager
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken op naar:
Gemeente Nijmegen                                    
Afdeling Milieu
Bureau Wonen ML40
Postbus 9105                           
6500 HG  Nijmegen                  Heeft u nog vragen? Kijk op www.nijmegen.nl of bel naar 14024                                                      
Inleveren van het formulier
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