AANVRAAG SUBSIDIE VERWARMING - 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 verwarming:
Type van verwarming dat je vervangt: (kachel, stoof, oude ketel, …):
……………………………………………………………………………………………………………………….

1

o

Warmtepompsysteem:
Merk……………………………………….
Type……………………………………….
Thermisch vermogen……………………
Soort:
□ Geothermisch
□ Hybride
□ Lucht-waterwarmtepomp
□ Lucht-luchtwarmtepomp
Europees productlabel:
□ A+
□ A++

o

Kachel / Open haard
Merk ……………………………………….
Type ……………………………………….
Vermogen…………………………………
Energielabel……………………………….

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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Nieuwe verwarming:

o

Condensatieketel:
Merk ……………………………………….
Type ……………………………………….
Vermogen…………………………………

Naam en adres van geregistreerde aannemer die de verwarming 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 verwarming
Indien condensatieketel, voeg keuringsattest toe
Indien warmtepomp, voeg een kopie van het productlabel toe
Indien kachel, vul attest van de installateur in.
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:

Premiebedrag

Particulier

Beschermde afnemer /
maximaal inkomen

€ 75,00

€ 150,00

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
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

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.

Attest van de installateur2
Gegevens van de installateur

naam onderneming
telefoonnummer
gsm-nummer
emailadres
KBO nummer

Gegevens vervangen installatie
Ruimte waarin de kachel/open haard geïnstalleerd stond





woonkamer
keuken
werkkamer
ander: specifieer:

Type kachel





inbouw- of inzetkachel
vrijstaande kachel
accumulatiekachel
ander toestel met gesloten voorkant: specifieer:

Type brandstof gebruikt in de kachel







houtblokken
houtpellets
houtbriketten
houtspaanders
steenkool
ander: specifieer:

Gegevens nieuwe installatie
Type verwarmingstoestel





inbouw of inzet gaskachel
vrijstaande gaskachel
hangende gaskachel
ander: specifieer……………………………….

Europees energielabel van het verwarmingstoestel?

2

Enkel in te vullen indien nieuwe installatie een kachel is.

Dit formulier bezorg je aan het College van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel.
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 energie-efficiëntieklasse ‘A’
 energie-efficiëntieklasse ‘A+’ of hoger

Kenmerken van het verwarmingstoestel?
merknaam
vermogen

Verklaring
Kruis de volgende verklaringen aan
Ik verklaar op eer dat de verwijderde kachel/open haard in de ruimte in kwestie
geïnstalleerd, aangesloten en functioneel was, en vervangen is door het nieuwe
 verwarmingstoestel waarvoor de premie wordt aangevraagd, en dat dit nieuwe
verwarmingstoestel geïnstalleerd is in dezelfde ruimte van de verwijderde kachel / open
haard
Ik bevestig dat het nieuwe verwarmingstoestel niet gevoed wordt door vaste of vloeibare
 brandstoffen en minstens voldoet aan de energie-efficiëntieklasse A, zoals vermeld op het
Europese energielabel van het toestel

Ondertekening en datering
Ik bevestig dat alle gegevens op dit attest naar waarheid zijn ingevuld.

datum

handtekening

voor- en achternaam
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installateur

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

