AANVRAAGFORMULIER
Subsidie voor het plaatsen en/of gebruiken van duurzame ecologische bouwmaterialen.

Gegevens van de aanvrager
Naam van de aanvrager: ………………………………………………………………
Adres van de aanvrager: ………………………………………………………………
Telefoon thuis: ……………….……….…GSM-nummer: …………………………
Rekeningnummer en gegevens rekeninghouder: ……………………………………. ……..………………………..……………………………………………………………...

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

Omschrijving van het gebruikte materiaal
Adres van de plaats waar het materiaal werd gebruikt (aankruisen wat van toepassing is of aanvullen aub):
❏

Idem als adres aanvrager

❏

…………………………………………………………………………………………

Soort/aard van gebruikt materiaal (aankruisen wat van toepassing is + aanvullen aub):
❏

Natuurverven en aanverwante producten:
specificaties vermelden:
-

soort/type:

-

aard/vorm:

-

merknaam:

-

code/referentie:

-

andere:

❏

Isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen:
specificaties vermelden:

❏

-

soort/type:

-

aard/vorm:

-

merknaam:

-

code/referentie:

-

U-waarde:

-

Toepassing:

-

andere:

FSC-gelabeld hout zonder preventieve chemische verduurzaming:
specificaties vermelden:
-

soort/type:

-

aard/vorm:

-

merknaam:

-

code/referentie:

-

toepassing:

-

andere:

Gebruik van het materiaal (aankruisen wat van toepassing is aub):
0

Uitvoering door de aanvrager

0

Uitvoering door een geregistreerde aannemer

Kosten van het gebruikte materiaal
Kostprijs (inclusief plaatsing en BTW): …………………………………………(zie bijgevoegde kopie van factuur)

Datum van plaatsing van het materiaal: …………………………….………………………

Voeg in bijlage een plan/schets (schaal minimum 1/500) met aanduiding van de juiste locatieplaats binnen het gebouw
waar het materiaal werd aangewend.

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement houdende het verlenen van een
subsidie voor het gebruik van duurzame ecologische bouwmaterialen .
Ondergetekende verklaart in eer en geweten dat de aanvraag correct is ingevuld.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met alle bepalingen van het reglement,

De eigenaar

De aanvrager

Naam:………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………..

Plaats en datum,

Dit formulier dient gericht aan de Cel Leefmilieu ter attentie van milieuambtenaar
Eric Roelands, GAC I, Marktstraat 55 te 1745 Opwijk.

Bijlage:
1. Kopie originele factuur
2. Kopie van de technische informatie van het gebruikte materiaal
3. Plan/schets (schaal: minimum 1/500)
4. Minstens 2 kleurenfoto’s van de installatie/gebruik van het materiaal na plaatsing
5. Kopie van de technische omschrijving van het materiaal/product

