AANVRAAG SUBSIDIE MUURISOLATIE - 2021
Gegevens aanvrager:
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon/GSM: …………………………………………………………………………………………………….
Mail: ………………………………………………………………………………………………………………...
Bankrekeningnummer: ……………………………………………………………………………………………
1

Ik ben eigenaar / huurder van de woning (schrappen wat niet past )
Bouwjaar van de woning: ………………………………………………………………………………………...
Ik kom in aanmerking voor de verhoogde premie, want:
□
□

Ik ben beschermde afnemer
Mijn maximaal inkomen overschrijdt niet het bedrag van
€ 31.870

-

alleenstaanden

€ 44.620

-

alleenstaande met 1 persoon ten laste
gehuwden en samenwonenden

€ 44.620 + € 3.570 per persoon
ten laste

-

alleenstaanden met meerdere personen ten laste
gehuwden en samenwonenden met personen ten
laste

Gegevens van de isolatie:
Adres van de plaats waar de muurisolatie is uitgevoerd:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Gebruikt materiaal:
Soort*

Merk

Type

Rd-waarde

Dikte (cm)

Oppervlakte
(m²)

Minerale wol
PIR/PUR
(polyurethaan)
Bio-ecologisch
EPS
(thermoparels)
ander

□
□
□
1

Spouwmuur van een buitenmuur
Buitenzijde van een buitenmuur
Binnenzijde van een buitenmuur

Indien je huurder bent, moet ook de eigenaar mee tekenen.

Dit formulier bezorg je aan het College van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel.
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TOTAAL:

Naam en adres van geregistreerde aannemer die de muurisolatie heeft geplaatst:
…………………………………………………………………………………………………………...................
..................................................................................................................................................................
Kostprijs (inclusief plaatsing en BTW): …………………………………………………………………………
Datum factuur: …………………………………………………………………………………………………….
Periode van plaatsing: ……………………………………………………………………………………………
Heb je één van onderstaande subsidies aangevraagd?
□ Fluvius
□ Renovatiepremie

Bijlagen:


Facturen met technische informatie betreffende de isolatie, waaruit blijkt dat je voldoet aan de
voorwaarden
Recent attest waaruit blijkt dat je beschermd afnemer bent (indien van toepassing)
Recente documenten waaruit het maximaal inkomen blijkt (indien van toepassing)




Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk subsidiereglement
duurzaam bouwen.
Ondergetekende verklaart in eer en geweten dat de aanvraag correct is ingevuld.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met alle bepalingen van het reglement.
Ondergetekende geeft toestemming aan de door het College van burgemeester en schepenen
aangestelde ambtenaren om, na de aanleg, de te betoelagen installatie ter plaatse te controleren
alvorens over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie.

Datum:
Aanvrager:

Eigenaar:

Naam:
Adres:
Handtekening:

Particulier

Beschermde afnemer /
maximaal inkomen

Premiebedrag

€ 2,50 / m²

€ 5,00 / m²

Maximum premie

€ 100,-

€ 200,-

Dit formulier bezorg je aan het College van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel.
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Hoeveel bedraagt de premie:

Vak bestemd voor de administratie

Controle aanvraagdossier: gunstig – ongunstig
Motivatie:
………….€/m²



80%

€ ………………….

x………………..m²

Fluvius

€ ………………….

€ ………………….

Renovatie

€ ………………….

€ ………………….

Totaal

€ ………………….

Controle ter plaatse: gunstig – ongunstig
Datum controle: ………………………….
Motivatie:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Uit te betalen bedrag: …………………euro

Beslissing schepencollege:
Het college heeft in zitting van ……/……/2021 beslist om een subsidie van ……………….. euro toe te
kennen.
Opmerkingen:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………

Dit formulier bezorg je aan het College van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel.

