Datum ontvangst gemeentebestuur

Dienst Leefmilieu

AANVRAAGFORMULIER

SUBSIDIE VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
in het kader van het gemeentelijk subsidiereglement energiebesparende maatregelen van 14 december 2015.
De aanvraag tot het verkrijgen van de subsidie moet gebeuren nadat de werken zijn uitgevoerd en/of nadat het
nodige materiaal is aangekocht (factuurdatum geldt als bewijs), uiterlijk 1 jaar na de datum die vermeld staat in
de toewijzingsbrief van de premie door Infrax en uiterlijk op 30 september van het lopende budgetjaar om nog
uitgekeerd te kunnen worden in het lopende budgetjaar.
De datum van ontvangst van de aanvraag bij het gemeentebestuur geldt als datum voor de toetsing op tijdigheid.
College van burgemeester en schepenen Herk-de-Stad
Dienst Leefmilieu
Pikkeleerstraat 14
3540 Herk-de-Stad

Gegevens aanvrager:

Naam en voornaam:………………………………………………………………………………………………………….
Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………
Postcode en (deel)gemeente: ………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………….
Mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Rekeningnummer (IBAN-formaat): BE……………………………………………………………………………………..

Gegevens betreffende de ligging van het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft:

Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………...

Het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft, is vergund of wordt vergund geacht conform de bepalingen
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

…
Pikkeleerstraat 14 / 3540 Herk-de-Stad / tel. 013 38 03 10 / fax 013 55 23 33
www.herk-de-stad.be / leefmilieu@herk-de-stad.be
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Ondergetekende vraagt een subsidie aan voor (aankruisen wat van toepassing is):


dakisolatie



onderdak



hoogrendementglas

en verklaart zich akkoord met de bepalingen uit het gemeentelijk subsidiereglement voor het aanbrengen van
dakisolatie en winddichte, isolerende onderdaken, goedgekeurd bij raadsbesluit van 14 december 2015.

Ingeval van dakisolatie (aankruisen wat van toepassing is):

-



hellend dak



plat dak



zoldervloer

Totale Rd-waarde van de isolatie (inclusief Rd-waarde van het onderdak): ……… m²K/W
Rd-waarde = dikte isolatie/lambda waarde. – Minimum vereiste Rd-waarde volgens artikel 4 §2.A.c. = 6,7m²K/W of hoger.

-

Aantal lagen:

a) reeds aanwezige isolatie: …… lagen
b) nieuw geplaatste lagen: ……. lagen

-

Merk en type van het isolatiemateriaal en damprem/dampscherm:
..……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Gegevens betreffende het eventueel reeds aanwezige onderdak (merk en type):
…………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Toewijzing premie voor dakisolatie van Infrax:
Datum brief toewijzing: …..……………………
Bedrag van de verkregen premie: ………………….…. EUR

Ingeval van een nieuw onderdak:
-

µd-waarde (= dampweerstand): …………………. m

-

Rd-waarde van het onderdak indien gekend: …………………..

-

Merk en type van het onderdak en damprem/dampscherm:
..……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Toewijzing premie voor dakisolatie van Infrax:
Datum brief toewijzing: …..……………………
Bedrag van de verkregen premie: ………………….…. EUR
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Ingeval van hoogrendementglas:
-

U-waarde: ……… W/m²K
Minimum vereiste U-waarde (Ug) volgens artikel 4 §2.C.1. = 0.8W/m²K of lager.

-

Totale oppervlakte van de nieuwe beglazing: …………… m²

-

Raamkaders (aanduiden wat van toepassing is):


Nieuwe raamkaders in:
a) Hout



c) Aluminium

Bestaande raamkaders in:
a) Hout

-

b) PVC

b) PVC

c) Aluminium

d) Ander: …………………

Toewijzing premie hoogrendementglas van Infrax:
Datum brief toewijzing: …..……………………
Bedrag van de verkregen premie: ………………….…. EUR

Toe te voegen bij de aanvraag (gedateerd en ondertekend):
▪

de toewijzingsbrief van de premie door Infrax,

▪

een kopie van de factuur waarop minstens volgende elementen vermeld staan:

▪

-

het werfadres,

-

ingeval van dakisolatie: het aantal m² isolatiemateriaal, samenstelling, type/merk, Rd-waarde
van het materiaal, dikte van het materiaal en de kostprijs van het materiaal en/of van de
uitgevoerde werken,

-

ingeval van onderdak: het aantal m² materiaal voor het onderdak, samenstelling en type/merk
van de gebruikte platen en de kostprijs van het materiaal en/of van de uitgevoerde werken,

-

ingeval van plaatsing hoogrendementglas: totale oppervlakte van de nieuwe beglazing en de Uwaarde van het glas,

-

ingeval van werken uitgevoerd door een geregistreerd aannemer: naam, contactgegevens en
het BTW- en registratienummer van de aannemer,

foto’s van vóór, tijdens en na de werken:
-

voor de premie van hoogrendementsglas:
-

-

▪

foto’s van de raamkaders (bestaande en/of nieuwe ramen),

voor de premie van dakisolatie:
-

foto’s waaruit blijkt dat de woning een onderdak heeft of dat er één werd aangelegd,

-

foto’s waaruit de dikte blijkt van de aangebrachte isolatie,

indien de aanvrager huurder is: de schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Handtekening aanvrager en datum aanvraag

