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Gemeentebestuur Wuustwezel  
Gemeentepark 1 
2990 Wuustwezel 
Tel.:  03 690 46 00 
Fax.: 03 690 46 02 
gemeente@wuustwezel.be 

 

 

1.  Administratieve gegevens 

Naam aanvrager: 
 
 

Adres aanvrager: 
 
 
 

Rijksregisternummer:  
 

Telefoonnummer:  
 

E-mailadres: 
 

IBAN: 
BIC: 
 

Bent u eigenaar of huurder van het gebouw? 
 

 Eigenaar 

 Huurder (in dit geval moet de eigenaar mee voor akkoord ondertekenen) 
 

Is het gebouw een woning, een bedrijfsgebouw of gemengd? 
 

 Woning 

 Bedrijfsgebouw 

 Gemengd 
 

Bouwjaar van de woning: 

Welke categorie is voor u van toepassing:  

 Beschermde afnemer 

 Gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 30.060 euro (+ 1.570 euro per persoon ten laste)  

 Vervanging van enkel glas door hoogrendementsbeglazing 
 

 

2. Gegevens betreffende de installatie 

Adres van de plaats waar de hoogrendementsbeglazing is geplaatst: 
 

 Idem als adres aanvrager 

 Ander, …………………………………………………………………………………………………. 
 

De plaatsing gebeurt door:  

 Geregistreerd aannemer (naam en adres vermelden): 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Kostprijs (inclusief plaatsing en BTW): 
 

Periode van plaatsing: 
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Aantal m² geplaatst glasoppervlak: ……………….m² 

Worden er nog andere subsidies aangevraagd? 

 Nee 

 Eandis: …………………………………………………………euro 

 Renovatiepremie: …………………………………………………………euro 

 Verbeteringspremie: …………………………………………………………euro 
Totaalsom aangevraagde subsidies: ………………………………euro 
 

 

3. Bijlagen 

 

 Facturen (met technische informatie betreffende de hoogrendementsbeglazing) 

 Recent attest waaruit blijkt dat u beschermd afnemer bent (indien van toepassing) 

 Recentste belastingbrief waarop het gezamenlijk belastbaar inkomen staat vermeld (indien van 
toepassing) 

 Attest van de aannemer waarin hij verklaart enkel glas te hebben vervangen door 
hoogrendementsbeglazing. 

 

 
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.  

Aanvraagformulier vergezeld van een factuur met factuurdatum 2016, kan worden binnengebracht tot en met  
30 juni 2017. 

 
Wuustwezel, ………………………………….(datum) 
      
De aanvrager:       De eigenaar: 

Naam:        Naam: 

Adres:        Adres:  

Handtekening:      Handtekening: 
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Dit formulier dient gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van Wuustwezel, 
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel.  
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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 ……/……/2017 beslist om een subsidie van ……………….. euro wel / niet toe te 
kennen. 

Opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 
 


