
Subsidieaanvraagformulier 
 
Subsidie klimaataanpak eigen woningen 

 
1. Gegevens aanvrager 

 

 
2. Gegevens woning 

 

Bent u de eigenaar en bewoner van de woning? 
☐ Nee (dan is deze regeling niet op u van toepassing) 

☐ Ja 

Is de woning opgeleverd vóór 1 januari 1980? 
☐ Nee (dan is deze regeling niet op u van toepassing) 

☐ Ja 

 
3. Burenbonus 

 
Komt u in aanmerking voor de burenbonus?1 (een hoger 
subsidiebedrag dat kan worden verleend bij gelijktijdig maar 
individueel ingediende subsidie/uitkering aanvragen door 6 of 
meer in de gemeente Renkum woonachtige eigenaar-
bewoners)  

☐ Nee (ga naar vraag 4) 

☐ Ja 

Vraagt u het maximale subsidiebedrag aan samen met uw 
buren?  

☐           Ja, de investering die wij doen is meer dan €2250,-             

per woning, ik kom hierdoor in aanmerking  
voor een subsidie van €750,-. (ga naar vraag 5) 
 
☐ Nee, de investering die wij doen is minder dan   

€2250,- per woning, het is:  
€………………………………………. (schatting van de uitgaven per 
woning). De subsidie is 33% van dit bedrag. (ga naar vraag 
5) 

 
4. Subsidiebedrag  

 

Vraagt u het maximale subsidiebedrag aan?  

☐ Ja, de investering die ik doe is meer dan €1500,-, 

ik kom hierdoor in aanmerking voor een subsidie van €500,-. 
 

☐ Nee, de investering die ik doe is minder dan 

€1500,-, het is: 
€………………………………………. (schatting van de totale uitgaven). 
De subsidie is 33% van dit bedrag.  

 

Let op:  

Wacht met uitvoeren totdat u het toekenningsbesluit heeft gekregen!  

Zo voorkomt u dat u geen subsidie krijgt! 

 

z.o.z. 

 

                                                            
1 Eigenaar-bewoners die aanspraak willen maken op de burenbonus dienen hun individuele aanvraagformulieren gelijktijdig in, 
vergezeld van een door alle eigenaar-bewoners ondertekende begeleidende brief. 

Naam aanvrager: Dhr.: ☐          Mevr.: ☐ 
 
 

Adres: 
 
 

Postcode: 
 
 

Woonplaats: 
 
 

Telefoonnummer: 
 
 

Mobiel: 

E-mailadres: 
 
 



5. Gegevens isolatiemaatregelen 
 

Kruis aan welke maatregel of maatregelen 
u wilt (laten) uitvoeren en om hoeveel  
vierkante meter het gaat.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
U moet een kopie offerte toevoegen bij de aanvraag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het zelf uitvoeren graag een inschatting van de 
materiaalkosten (exclusief loonkosten). 

☐ Vloerisolatie: Met een isolatiewaarde2 (Rd-

waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W. 
 
Aanneemsom volgens offerte: €……………………….  
Zelf uitvoeren3: Materiaalkosten: €……………………….  
Aantal m2: ………………………m2. 
 

☐ Dakisolatie: Met een isolatiewaarde2 (Rd-

waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W. 
 
Aanneemsom volgens offerte: €……………………….  

Zelf uitvoeren
3
: Materiaalkosten: €……………………….  

Aantal m2: ………………………m2. 
 
☐ Gevelisolatie: Isolatiewaarde is hier n.v.t. 

 
Aanneemsom volgens offerte: €……………………….  

Zelf uitvoeren
3
: Materiaalkosten: €……………………….  

Aantal m2: ………………………m2. 
 

☐ Glasisolatie: Het vervangen van glas door 

HR++- glas. Het vervangen van oud dubbel glas komt ook in 
aanmerking. Nieuwe ramen in een uitbouw komen NIET in 
aanmerking voor subsidie.  
 
Aanneemsom volgens offerte: €……………………….  

Zelf uitvoeren
3
: Materiaalkosten: €……………………….  

Aantal m2: ………………………m2. 

 
Ondertekening 
 

 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: 
 
Plaats:                                                                 Datum:                                                      Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 Toelichting z.o.z. 

 

                                                            
2 U kunt de isolatiewaarde nakijken op uw factuur of offerte, of navragen bij uw leverancier. 
3 De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, voert de werkzaamheden 
deskundig en veilig uit. De eigenaar is hier zelf verantwoordelijk voor. 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden behandeld. 
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar: 

 
Gemeente Renkum team ROM 
t.a.v. de heer E. Schreuder 
Generaal Urquhartlaan 4  
Postbus 9100 
6860 HA  OOSTERBEEK 



Procedure en werkwijze  
 

 
- Alleen het volledig ingevulde aanvraagformulier met de noodzakelijke bijlagen worden in behandeling genomen. 

(Zie procedure hieronder); 
- De volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen met bijlagen is bepalend voor de afhandeling; 
- Aanvragen worden gehonoreerd zolang het provinciaal subsidieplafond toegekend aan de gemeente Renkum nog 

niet is bereikt; 

- Indien u dat wenst worden de Beleidsregels die de uitvoering regelen toegezonden. U kunt hiervoor een e-mail 
sturen aan de heer E. Schreuder: e.schreuder@renkum.nl; 

- Het college van B&W neemt eerst besluit over uw aanvraag voordat u met de maatregelen gaat beginnen. Indien de 
maatregelen al zijn uitgevoerd voordat het college een besluit heeft genomen, komt u niet in aanmerking voor 
subsidie.   

 
De procedure is als volgt: 

1. Aanvraag: de aanvrager(s) vul(len)(t) het aanvraagformulier in en stuurt het naar de gemeente Renkum. Offerte 
s.v.p. bijvoegen. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging met de datum van ontvangst (bij volledige 
aanvraag). Eigenaar-bewoners die aanspraak willen maken op de burenbonus dienen hun individuele 
aanvraagformulieren gelijktijdig in, vergezeld van een door alle eigenaar-bewoners ondertekende begeleidende 
brief. 

2. Beoordeling aanvraag: de gemeente Renkum beoordeelt de aanvraag. Indien deze volledig is, wordt de aanvraag in 
behandeling genomen en ontvangt de aanvrager een besluit tot subsidieverlening. 

3. Uitvoering: Na vaststelling van het besluit tot subsidieverlening kan de aanvrager de maatregel(en) gaan uitvoeren. 
Binnen 12 weken moeten de maatregelen uitgevoerd zijn en binnen 16 weken na het besluit tot subsidieverlening 
moet het subsidie uitkeringsformulier worden ingeleverd. Het subsidie uitkeringsformulier krijgt u per post 
toegezonden. Eigenaar-bewoners die aanspraak willen maken op de burenbonus dienen hun individuele 
uitkeringsformulieren gelijktijdig in, vergezeld van een door alle eigenaar-bewoners ondertekende begeleidende 
brief. 

4. Aanvraag vaststelling en uitbetaling: de aanvrager(s) vul(len)(t) het subsidie uitkeringsformulier in en stuurt deze 
met kopieën van de rekeningen en betalingsbewijzen4 naar de gemeente Renkum.  

5. Betaling: de gemeente Renkum controleert of de subsidieaanvraag correct is en (indien alles correct is) stelt de 
bijdrage vast. 

6. De uitbetaling vindt plaats binnen 6 weken na de vaststelling van de bijdrage. 
7. De bijdrage wordt gestort op de opgegeven bankrekening.  

 
 
Waar moet u op letten?: 

- Toekenning van subsidie vindt plaats op basis van “wie het eerst komst, wie het eerst maalt”. 
 

- De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd. 

 
Bij wie moet u zijn voor nadere informatie? 
 

Algemene procedurele en  
financiële vragen met betrekking tot  
subsidieverlening en projectinhoudelijk. 

 
Emiel Schreuder 
Beleidsmedewerker Duurzame Energie 
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag 
Telefoon: (026) 33 48 360 
E-mail: e.schreuder@renkum.nl 
 
 

 
Kijk op www.renkum.nl voor meer informatie.  

 

 

 

Hieronder vindt u nuttige sites over energiebesparing, duurzaamheid en andere bijdrage regelen: 

www.milieucentraal.nl   Informatie energie en milieu 

www.agentschapnl.nl   Info en subsidieregelingen 

www.duurzaamhuis.nl   Tips in en om het huis 

www.duurzaamwonen.nu   Elektra bespaar tips 

www.duurzaam-wonen-startpagina.nl  Tips en info duurzaam wonen 

www.meermetminder.nl   Overzicht van subsidieregelingen binnen uw gemeente 

 

 

                                                            
4 Een betalingsbewijs is bijvoorbeeld een bankafschrift. Delen die niet relevant zijn kunnen worden afgedekt.  
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