Bijlage III: aanvraagformulier beleidsregels subsidiëring duurzame energiepakket
gemeente Enkhuizen 2011
Let op: Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het treffen van de
voorzieningen
Het ondertekende aanvraagformulier stuurt u naar:
Het college van B & W van de gemeente Enkhuizen
P/A Milieudienst Westfriesland
Postbus 2095
1620 EB HOORN

1. Gegevens aanvrager
- Naam:..........................................................................................................................
- Adres...........................................................................................................................
- Postcode en plaats: ......................................................................................................
- Gemeente: ……………………………………………………………………………………..
- Telefoonnummer/mobiele nummer: ..................................................................................
- E-mail adres: ................................................................................................................
2. Gegevens van het project
Geef in de tabel aan welke voorziening(en) wordt/worden getroffen alsmede de toe te
passen aantallen en/of oppervlakte en/of lengte en/of Wpiek.
Nr. Techniek
1
2
3
4
5
6
7
8

Dakisolatie
Vloerisolatie **
Spouwmuurisolatie
Paneelisolatie
Isolatie massieve muur
HR++-glas
Laagtemperatuur
verwarming
Warmtepomp RV of combi

9

Warmtepomp TW

10 Bodemwarmtewisselaar

Criterium
Rc  2,5 m2 K/W
Rc  2,5 m2 K/W
Rc  1,3 m2 K/W
Rc  2,5 m2 K/W
Rc  2,5 m2 K/W
Uglas  1,2 W/ m2 of spouw 15 mm

Aanvullende eis bij inzet van
ventilatielucht of buitenlucht:
Combinatie met gasgestookte cv
ketel voor additionele warmtelevering
vereist
Aanvullende eis bij inzet van
ventilatielucht of buitenlucht:
Combinatie met gasgestookte cv
ketel voor additionele warmtelevering
vereist
Combinatie met cv-ketel niet vereist

Hoeveelheid
/ Aantal

11 HRe ketel
12 Zonneboiler
13 Douchewater-WTW
14 PV-systeem
** Voor bodemisolatie kan geen subsidie worden aangevraagd.
Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken als genoemd onder de nummers
1 t/m 6 van deze lijst indien sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning.
Planning
- Worden de technieken toegepast in de bestaande bouw?.........( ja / nee )*
- Datum start uitvoering project :..........................................................................
- Maand en jaar oplevering voorziening(en).......................................................................

Locatie waar de voorziening(en) worden getroffen (indien afwijkend van het adres als
vermeld bij vraag 1)
- Adres:......................................................................................................................
- Postcode en plaats: ...................................................................................................

3. Financiën
- Totale kosten van de voorziening(en) (€): ....................................................................
- Gevraagde bijdrage van de gemeente (€): ....................................................................

Let op: Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het treffen van de
voorzieningen.
Ondertekening
Naar waarheid ingevuld door:
Naam: .......................................................................................................................
Plaats:........................................................................................................................
Datum: ......................................................................................................................

Handtekening:............................................................................................................
*doorhalen wat niet van toepassing is.

