Bijlage III
Vaststellingsformulier gemeente Harenkarspel
(insturen na uitvoering en betaling van de werkzaamheden)
Subsidieverordening duurzame energie gemeente Harenkarspel 2012-2016
Let op! Het vaststellingsformulier moet uiterlijk binnen 5 maanden na de datum van
verzending van de voorlopige toekenningbrief zijn uitgevoerd/toegepast binnen de criteria
van de verordening en betaald (art.5d en verder van deze verordening)
Het ondertekende formulier 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 …………………………………..
- Nummer bank/girorekening:……………………………………………………………………...
2. Gegevens van het project
Geef in de tabel aan welke voorziening(en) is/zijn getroffen alsmede de toegepaste
hoeveelheid/aantal en gemaakte kosten.
Nr Techniek
.

Criterium

1

Dakisolatie
(géén doe-het-zelf)
Vloerisolatie
(géén bodemisolatie)
Spouwmuurisolatie

Rc

2,5 m2 K/W

m2

Rc

2,5 m2 K/W

m2

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

2
3
4

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

Aantal

Kosten
(incl. installatie +
BTW)

m2

ketel,
nageschakeld op
de warmtepomp
voor
warmtelevering bij
lage temperaturen.
9

Zonneboiler

10 Douchewater-WTW

3. BIJLAGEN, mee te sturen met dit vaststellingsformulier:
(indien deze bijlagen ontbreken en/of de voorzieningen niet binnen 5 maanden na de datum
van verzending van de voorlopige toekenningbrief zijn uitgevoerd/toegepast en betaald
binnen de criteria van de verordening wordt het subsidiebedrag niet uitbetaald).
I. Facturen en betaalbewijzen
- kopie/kopieën van de factuur/facturen
- betaalbewijs (kopie van bank- of girorekening)
II. Installateursverklaring
De aannemer/installateursverklaring (bijlage IV) door de aannemer/installateur laten
invullen, specificeren per uitgevoerde voorziening(en) en laten ondertekenen.
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:.......................................................................................................................

