Aanvraagformulier

juli 2013

Toelichting subsidie energiebesparende maatregelen
periode 1 mei 2013 t/m 30 november 2014
U bent, als natuurlijk persoon/eigenaar, in het bezit van een bestaande woning in de gemeente Overbetuwe. U kunt een subsidie krijgen voor uw investering in energiebesparende maatregelen. Deze subsidie dekt een deel van de kosten die u hiervoor maakt. U kunt subsidie aanvragen als u diegene bent die
de voorziening heeft aangeschaft, de kosten heeft gemaakt en betaald.
Alleen huiseigenaren met een bestaande woning die gebouwd is voor 1980 komen voor een subsidie in
aanmerking. U kunt in de subsidieperiode slechts één aanvraag voor een subsidie indienen. U ontvangt
een subsidie van 1/3e deel van de kosten met een maximumbedrag van € 500 per woning. Als u gebruik
maakt van de burenbonus, waarbij zes in Overbetuwe woonachtige huiseigenaren gelijktijdig een aanvraag indienen, bedraagt de subsidie 1/3e deel van de kosten tot een maximum van € 750 per woning.
Aanvragen die aan de eisen voldoen, worden toegewezen in volgorde waarin zij zijn ontvangen tot het
subsidieplafond van maximaal € 165.000 is bereikt.
De subsidieperiode loopt van 1 mei 2013 tot en met 30 november 2014.
Energiebesparende maatregelen (DE- maatregel) waarvoor subsidie kan worden verstrekt zijn:
• Dakisolatie, met een isolatiewaarde (Rd- waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W. (De isolatie van de
vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie) ……….. m2
• Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het aanbrengen van spouwmuurisolatie in bestaande bouw (geen verplichte Rd- waarde) of het aanbrengen van
andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m2 K/W is ……….. m2
• Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd- waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W............m2
• HR++glas ter vervanging van bestaand glas .....….. m2
De investeringskosten bedragen € ………….
Burenbonus (alleen invullen indien u hiervan gebruik maakt)
Om hiervoor in aanmerking te komen dient u hier de adresgegevens van de overige indieners van de
gezamenlijke subsidieaanvraag te noteren. Let op: alle aanvragers dienen te zijn voorzien van deze
adresgegevens en dienen gelijktijdig bij de gemeente Overbetuwe ingediend te worden.
Adres en postcode
Aanvrager 1
Aanvrager 2
Aanvrager 3
Aanvrager 4
Aanvrager 5

Woonplaats
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Aanvraagformulier specifieke subsidie energiebesparende maatregelen
Gemeente Overbetuwe 2013 – 2014

1. Gegevens aanvrager
Naam eigenaar/ natuurlijk persoon
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Naam bank en rekeningnummer
E-mail adres

: …………………………………………………………......……
: ………………………………………………………………......
: ……………………………………………………………......…
: ……………………………………………………………......…
: …………………………………………………………......……
: ............................................................................................

2. Locatie waar de energiebesparende maatregel is uitgevoerd
Adres
: ……………………………………………………………..……
Postcode en woonplaats
: ………………………………………………………………..…
Deze locatie is een bestaande woning van voor 1980 : Ja / Nee
3. In te dienen stukken
We kunnen uw subsidieaanvraag alleen beoordelen op basis van:
• Door u over te leggen specificaties van de door u aangeschafte energiebesparende maatregel (inclusief
aantal m2).
• Het betalingsbewijs (kopie bankafschrift) en nota op naam van de aanschaf van de energiebesparende
maatregel.
Stuur deze documenten mee met uw aanvraag.
Ondergetekende verklaart dit document naar waarheid te hebben ingevuld;
Naam:

Handtekening:

Datum:

U verstuurt uw aanvraag volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde stukken, naar:
Gemeente Overbetuwe, Postbus 11, 6660 AA Elst.

