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Aanvraag subsidie isolatiemaatregelen 
woningen 2013-2014 

 
Aanvrager 
Voorletters : …………..……. Voornamen : .......................................................................... 
Voorvoegsel(s) : …………..……. Achternaam : ....................................................................m/v 
Straatnaam : …………………………………………………………………………………...……. 
Huisnummer : …………..……. Toevoeging : .......................................................................... 
Postcode : …………..……. Woonplaats : .......................................................................... 
Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….  
E-mailadres : …………………………………………………………………………………...…….  
BSN-nummer : …………………………………………………………………………………...……. 
 
Gegevens woning 
Bent u eigenaar van de woning? 
  ja   nee (dan is de regeling niet op u van toepassing) 
Is de woning opgeleverd vóór 1 januari 1980? 
  ja   nee (dan is de regeling niet op u van toepassing) 
 
Gegevens isolatiemaatregelen 
Laat u de isolatiemaatregelen uitvoeren of doet u dit zelf? 
   Ik laat de maatregelen uitvoeren (kopie offerte bijvoegen) 
 Ik voer de maatregelen zelf uit (gemotiveerde inschatting van de materiaalkosten bijvoegen) 
 
Kruis aan welke maatregel(en) u wilt (laten) uitvoeren en om hoeveel vierkante meter het gaat 
(afgerond op hele getallen).  
 .......... m2 -  Het vervangen van (dubbel) glas door HR++glas met een U-waarde kleiner of gelijk 

aan 1,2 W/m2 K; 
 .......... m2 -  Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) (*1)  van minimaal 2,5 m2  K/W 
 .......... m2 -  Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W (*2)   
 .......... m2 -  Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het 
   aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw; 
    aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal 
  (Rd-waarde) 2,5 m2 K/W is 

 
(*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. 

Dit formulier is bestemd voor:  

Gemeente Putten Fontanusplein 1 
Postbus 400, 3880 AK Putten 
Voor inlichtingen:  

Omgevingsloket 
telefoonnummer (0341) 359 739 



Investeringsbedrag 
Wat is het investeringsbedrag ten behoeve van de isolatiemaatregelen? 
De investering die ik doe bedraagt  € ………………..   
(De subsidie is 33% van dit bedrag met een maximum van € 500,00 en maximaal € 750,00 als u 
gebruik maakt van de burenbonus). 

 
Burenbonus 
Maakt u gebruik van de burenbonus? 
   Nee, hier maak ik geen gebruik van. 
 Ja, ik maak gebruik van de burenbonus en dien mijn aanvraag in samen met minimaal 5 andere 

Puttense eigenaar-bewoners met een woning opgeleverd vóór 1980. Ik ben contactpersoon van 
deze groep. (Laat hieronder uw medeaanvragers hun gegevens invullen en voeg ook van hen 
een offerte / prijsopgave bij).  

 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: 
 
Putten,   : …………………………………(datum) 
 
 
Handtekening : ………………………………………….. 

 
Medeaanvragers in het kader van de burenbonus 
Medeaanvrager 1  

Naam …………………………………. 
Adres + nr.……………………………. 
Postcode..……………………………. 
 
Telefoonnummer ……………………. 
Investeringsbedrag € ………………. 

 
Putten, …………….. (datum) 
 
Handtekening 
 
 
………………………………………. 
 

Medeaanvrager 2  
Naam …………………………………. 
Adres + nr.……………………………. 
Postcode..……………………………. 
 
Telefoonnummer ……………………. 
Investeringsbedrag € ………………. 

 
Putten, …………….. (datum) 
 
Handtekening 
 
 
………………………………………. 
 

Medeaanvrager 3  
Naam …………………………………. 
Adres + nr.……………………………. 
Postcode..……………………………. 
 
Telefoonnummer ……………………. 
Investeringsbedrag € ………………. 

 
Putten, …………….. (datum) 
 
Handtekening 
 
 
………………………………………. 
 



Medeaanvrager 4  
Naam …………………………………. 
Adres + nr.……………………………. 
Postcode..……………………………. 
 
Telefoonnummer ……………………. 
Investeringsbedrag € ………………. 

 
Putten, …………….. (datum) 
 
Handtekening 
 
 
………………………………………. 
 

Medeaanvrager 5  
Naam …………………………………. 
Adres + nr.……………………………. 
Postcode..……………………………. 
 
Telefoonnummer ……………………. 
Investeringsbedrag € ………………. 

 
Putten, …………….. (datum) 
 
Handtekening 
 
 
………………………………………. 
 

Medeaanvrager 6  
Naam …………………………………. 
Adres + nr.……………………………. 
Postcode..……………………………. 
 
Telefoonnummer ……………………. 
Investeringsbedrag € ………………. 

 
Putten, …………….. (datum) 
 
Handtekening 
 
 
………………………………………. 
 

Medeaanvrager 7  
Naam …………………………………. 
Adres + nr.……………………………. 
Postcode..……………………………. 
 
Telefoonnummer ……………………. 
Investeringsbedrag € ………………. 

 
Putten, …………….. (datum) 
 
Handtekening 
 
 
………………………………………. 
 

 
 
LET OP:  
BIJ DIT AANVRAAGFORMULIER DIENT U VAN ELKE (MEDE)AANVRAGER DE OFFERTE OF 
EEN GEMOTIVEERDE INSCHATTING VAN DE MATERIAALKOSTEN BIJ TE VOEGEN 
(INCLUSIEF AANTAL M2 ISOLATIE EN TYPE ISOLATIEMATERIAAL)! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Toelichting  subsidie isolatiemaatregelen  
 
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar:  
Gemeente Putten 
O.v.v. Subsidieaanvraag isolatiemaatregelen woningen 
Postbus 400 
3880 AK PUTTEN 
 
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. 
Bijvoegen: offerte indien u de werkzaamheden laat uitvoeren of een gemotiveerde inschatting van 
de materiaalkosten indien u de werkzaamheden zelf uitvoert.  
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 het ontvangen van het besluit tot subsidieverlening kan de aanvrager de 
maatregel uitvoeren. Binnen 16 weken moeten de maatregelen zijn uitgevoerd en het subsidie 
uitkeringsformulier zijn ingeleverd. 
Stap 4 - Indiening: De aanvrager vult het subsidie uitkeringsformulier in en stuurt deze met 
betalingsbewijzen naar de gemeente. 
Stap 5 - Betaling: De gemeente controleert of de subsidieaanvraag correct is en gaat (indien alles 
correct is) over tot vaststelling van het besluit tot subsidievaststelling en betaling binnen 6 weken. 

-  Indien gebruik wordt gemaakt van de burenbonus dient de contactpersoon het aanvraagformulier 
(stap 1) en het uitkeringsformulier (stap 4) namens de gehele groep in bij de gemeente.  

-  Toekenning van subsidies vindt plaats op basis van de volgorde van ontvangst van een volledige 
aanvraag.  

-  De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd. 
 
Voor meer informatie kunt u voor algemene vragen m.b.t. de regeling contact opnemen met mevrouw 
E. Krabbenbos (0341) 359 739. Voor technische vragen kunt u terecht bij de heer  
A. Hijwegen (0341) 359 723. 
 


