Aanvraagformulier subsidieverlening Mijn Huis Klimaatbewust
Alleen particuliere woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen. Dien dit ondertekende aanvraagformulier in voordat u
verplichtingen aangaat met de aannemer of installateur voor het plaatsen van de maatregel(en). Leest u het informatieblad
‘Toelichting op het Aanvraagformulier subsidieverlening Mijn Huis Klimaatbewust’ goed door, voordat u de aanvraag indient.
Hoe verder na deze aanvraag?
U ontvangt als particuliere woningeigenaar per brief een beslissing op deze aanvraag.
Laat de energiemaatregel(en) plaatsen.
Nadat de energiemaatregelen zijn geplaatst, vult u binnen 6 maanden na ontvangst van deze brief het ‘Aanvraagformulier
subsidievaststelling Mijn Huis Klimaatbewust’ in en stuurt dit toe.
U ontvangt dan zo snel mogelijk een definitieve subsidiebrief, waarna de subsidie wordt uitbetaald.

1. Gegevens woningeigenaar en woning
Naam
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Nummer bank/girorekening (IBAN)
Burgerservicenummer (BSN)
Type woning (kruis aan)

O vrijstaand

O 2^1 kap

O hoekwoning

O tussenwoning

O appartement

2. Energiemaatregel(en)
Om in aanmerking te komen voor subsidie, zijn voor de meeste energiemaatregelen kwaliteitseisen en een
minimumomvang van de maatregel per type woning van toepassing. Zie daarvoor de ‘Toelichting op het
aanvraagformulier subsidieverlening Mijn Huis Klimaatbewust’. Vult u vervolgens hieronder in welke maatregel(en) u
gaat uitvoeren en het gevraagde subsidiebedrag.

Energiemaatregel

Aantal /
omvang

Spouwmuurisolatie

Kwaliteitseis

Subsidie per eenheid

……….. m2

Rd-waarde:……... (≥ 1,1)

€ 4,- per m2

Gevelisolatie (geen spouwmuurisolatie)

……….. m2

Rd-waarde: …….. (≥ 3,5)

€ 20,- per m2

Dakisolatie

……….. m2

Rd-waarde:……… (≥ 3,5)

€ 15,- per m2

Bodemisolatie (bijv. isolatiechips)

……….. m2

Rd-waarde:….….. (≥ 3,5)

€ 4,- per m2

Vloerisolatie (bijv. prestatiefolie)

……….. m2

Rd-waarde:….….. (≥ 3,5)

€ 4,- per m2

HR++ glas

……….. m2

U-waarde:……......(≤ 1,2)

€ 25,- per m2

Triple glas (driedubbel glas)

……….. m2

U-waarde:………...(≤ 0,8)

€ 30,- per m2

Zonneboiler

………... stuks

Zonnepanelen (pv-panelen)

……..…. Wp

€ 0,25 per Wp tot een
maximum van € 500,-

Zonnepannen / dakvervangende
zonnepanelen

……....... Wp

€ 1,00 per Wp tot een
maximum van € 1.500,-
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Gevraagde
subsidie

€ 500,- per zonneboiler
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3. Gegevens eventuele overige woningeigenaren i.v.m. buurbonus (niet verplicht)
Indien minstens drie woningeigenaren met elkaar en gelijktijdig subsidie aanvragen, ontvangt elke aanvrager een
buurbonus van € 200,- per woning. Wilt u gebruikmaken van deze buurbonus, vult u dan hieronder de
contactgegevens in van de (minstens twee) andere woningeigenaren met wie u gelijktijdig subsidie aanvraagt en laat
deze woningeigenaren medetekenen. Deze andere woningeigenaren dienen zelf ook een aanvraagformulier met alle
bijlagen in te vullen!
Nr.

Straat en huisnummer van de woning

Naam woningeigenaar

Handtekening
woningeigenaar

1
2
3
4
5
6
7
8

Wilt u geen gebruikmaken van de buurbonus, dan hoeft u vraag 3 niet te beantwoorden.

4. Overige bijlagen (verplicht!)
Stuur met deze aanvraag bovendien de volgende bijlage(n) mee:
- Offerte(s) van de aannemer(s) en/of installateur(s). Uit de offerte(s) moet duidelijk blijken welke Rd- of U-waarde
de maatregel heeft en/of om welke omvang (m2, Wp) het gaat. Let op: offertes mogen niet ouder zijn dan 4
maanden.
- Indien van toepassing: een kopie van de (aanvraag voor de) omgevingsvergunning. Dit kan dus de aanvraag zijn
of de al verleende vergunning.
- Indien van toepassing: een kopie van de sloopmelding asbest.

5. Ondertekening
Plaats: ...................................................................................................................................................
Datum: ...................................................................................................................................................
Naam: ....................................................................................................................................................
Handtekening: .......................................................................................................................................

Het ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen stuurt u per post of e-mail (in pdf) naar:
Gemeente Huizen
T.a.v. Omgevingsloket
Postbus 5
1270 AA Huizen
E-mail: gemeente@huizen.nl
Telefoon: 14035
U kunt het ingevulde formulier met bijlagen ook afgeven bij het Omgevingsloket op het gemeentehuis.
Aanvraagformulier subsidieverlening Mijn Huis Klimaatbewust

2

