Aanvraagformulier Subsidie Verduurzamen woningen
Wilt u het geprinte en ondertekende formulier, samen met de bijlagen sturen
naar: Gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA NIEUWEGEIN. U kunt ook een
gescand formulier met bijlagen mailen naar: gemeente@nieuwegein.nl
Meer informatie over het invullen van dit formulier vindt u op
www.nieuwegein.nl/subsidies
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Duurzaamheidsloket, bereikbaar per
e-mail duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl of per telefoon 14 030.

1. Gegevens aanvrager
Naam aanvrager
Geslacht

Man

Vrouw

Adres aanvrager
E-mail
Telefoonnummer, vast
Mobielnummer
IBAN-nummer
Tenaamstelling bankrekening
Woningtype huis
vrijstaand

hoek/twee onder een kap woning

tussenwoning

etagewoning

1

2. Gegevens uitvoering isolatiemaatregelen
Voor welke isolatiemaatregel(en) vraag u subsidie aan?
Spouwmuurisolatie

aantal m2

Dakisolatie

aantal m2

Vloerisolatie

aantal m2

Bodemisolatie

aantal m2

Gevelisolatie

aantal m2

Hoogrendementsglas

aantal m2

Voldoet uw aanvraag aan de minimale oppervlakte-eis en minimale isolatiewaarde (Rdwaarde) van de regeling? (zie bijlage 3 van de Subsidieregeling duurzaam Nieuwegein)
JA
NEE  u kunt geen subsidie aanvragen.
Hoeveel subsidie vraagt u aan?

€

Startdatum van de isolatiewerkzaamheden.
Einddatum van de isolatiewerkzaamheden
Let op! Aanvragen subsidie vóór uitvoering van de maatregel, anders moeten wij deze
afwijzen.

3. Gegevens benodigd voor de collectiviteitsbonus van 30%
Vul hier de (voor- en achter-) namen en adressen van de eigenaar-bewoners met wie u de
aanvraag gezamenlijk heeft voorbereid. (minimaal 2 en maximaal 4 andere aanvragers)
(ga verder met stap 5 als u een individuele aanvraag wilt indienen)
1. Naam
Adres
2. Naam
Adres
3. Naam
Adres
4. Naam
Adres
2

4. Bijlagen
Bij dit aanvraagformulier voegt u de volgende bijlagen:
a. Foto van de bestaande situatie;
b. Kopie, scan of foto van de gespecificeerde offerte met materiaal- en arbeidskosten en de
omvang (in vierkante meters) en isolatiewaarde (in m2K/W) van de isolatiemaatregel(en);
c. Indien er wijzigingen van constructieve aard nodig zijn voor de uitvoering van de
isolatiemaatregel(en): een registratienummer van de door de gemeente afgegeven
bouwvergunning of een kopie van de door de gemeente afgegeven goedkeuring;
d. Indien het gebouw waar de isolatiemaatregel(en) wordt gerealiseerd een monument betreft:
een registratienummer van de verkregen monumentenvergunning;
e. Enkel voor aanvragen incl. collectiviteitsbonus: uitgeschreven plan van aanpak met daarin
minimaal omschreven hoe u met andere eigenaar-bewoners de aanvraag heeft voorbereid en
de isolatiewerkzaamheden gaat (laten) uitvoeren. Dit plan van aanpak moet door alle
eigenaar-bewoners ondertekend zijn.

5. Ondertekening: print het aanvraagformulier uit en onderteken het
formulier
Ondergetekende verklaart deze aanvraag en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld en op
de hoogte te zijn van de bepalingen in de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015 en in
de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020. Deze documenten kunt u inzien op
www.nieuwegein.nl/subsidies bij de vraag “Wat zijn de regels voor het aanvragen van een
subsidie?”

Datum
Plaats

Handtekening
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