Bijlage II
Aanvraagformulier gemeente Harenkarspel
Subsidieverordening duurzame energie gemeente Harenkarspel 2012-2016
Let op ! Aanvragen moeten voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen
en uiterlijk 31 maart 2016 zijn ingediend bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland (art. 6a
en 6e verordening)
Het ondertekende aanvraagformulier stuurt u naar:
Milieudienst Kop van Noord-Holland
Mevrouw B. Helmink
Postbus 8
1740 AA Schagen
1. Gegevens aanvrager
- Naam:...................................................................................................................................
- Adres....................................................................................................................................
- Postcode en plaats: .............................................................................................................
- Gemeente: ..…………………………………………………………………..……………………
- Telefoonnummer: ..........................................Mobiel 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.
LET OP DAT KOSTEN OOK PER TECHNIEK GESPECIFICEERD STAAN OP DE
OFFERTE
Nr Techniek
Criterium
Aantal
Kosten
.
(incl. installatie +
BTW)
2
1 Dakisolatie
Rc 2,5 m K/W
m2
(géén doe-het-zelf)
2 Vloerisolatie
Rc 2,5 m2 K/W
m2
(géén bodemisolatie)
3 Spouwmuurisolatie
Rc 1,3 m2 K/W
m2
Rc

2,5 m2 K/W

5

Paneelisolatie
(isolatie van niet steen/glasachtige geveldelen)
Isolatie massieve muur

Rc

2,5 m2 K/W

m2

6

HR++-glas

Uglas 1,2 W/ m2 K of
spouw van ≤15 mm

m2

7

Laagtemperatuur (LT)
verwarming

8

Warmtepomp en
warmtepompboiler

4

Aanvullende eis bij
inzet van een
combiwarmtepomp:
bodem als warmte
bron of
buiten lucht als
warmtebron in

m2

combinatie met cvketel,
nageschakeld op
de warmtepomp
voor
warmtelevering bij
lage temperaturen.
9

Zonneboiler

10 Douchewater-WTW

Voorwaarden:
Er is door de gemeente een ondergrens van € 100,- vastgesteld. Aanvragen voor
subsidie minder dan € 100,- komen niet voor subsidie in aanmerking.
Per kalenderjaarjaar wordt per adres maximaal € 1.000,- aan subsidie verstrekt.
Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken als genoemd onder de nummers 1
t/m 6 van deze lijst als deze plaats vinden in of op een uitbreiding van een bestaande
woning.
Planning, de voorziening moet binnen 5 maanden na de datum van verzending van de
voorlopige toekenningbrief zijn uitgevoerd/toegepast binnen de criteria van de
verordening en betaald.
Verplichte bijlage:
De offerte van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. (met daarop een specificatie per
voorziening zodat duidelijk is of er wel of niet voldaan wordt aan de vereiste isolatiewaarde
e.d. van de subsidieregeling)
Is er geen offerte toegevoegd dan wordt de aanvraag niet behandeld.
- Worden de technieken toegepast in de bestaande bouw? ja / nee *)
- Datum start uitvoering project :.............................................................................................
- Maand en jaar oplevering toegepaste 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) (incl. installatie en BTW): €......................................
- Gevraagde subsidie van de gemeente, minimaal € 100,-, :€ .....................(max.€ 1.000,-).
4. Andere subsidiegelden
Zijn voor de voorzieningen al subsidiegelden ontvangen uit andere regelingen? Zo ja, uit
welke regeling en welk bedrag is toegekend :
………………………………………………………..……………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………….……...
Ondertekening
Naar waarheid ingevuld door:
Naam: ....................................................................................................................................
Plaats:.....................................................................................................................................
Datum: ...................................................................................................................................

Handtekening:.........................................................................................................................

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

