AANVRAAGFORMULIER
Subsidie voor het plaatsen van een
thermische zonne-installatie
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 ?
ο
ο

Eigenaar
Huurder (in dit geval moet de eigenaar mee voor akkoord ondertekenen)
Is het gebouw een woning, een bedrijfsgebouw of gemengd ?

ο
ο
ο

Woning
Bedrijfsgebouw
Gemengd
Omschrijving van de installatie
Adres van de plaats waar de zonne-installatie geplaatst zal worden:

ο

Idem als adres aanvrager

ο

…………………………………………………………………………………………
Is de stedenbouwkundige vergunning, indien vereist, reeds aangevraagd ?

(voor een collectoroppervlakte groter dan 20 % van de oppervlakte van het dakvlak, niet van toepassing voor
platte daken)
ο
ο
ο

niet van toepassing
ja, datum……………………………………………………………………………..
nee

Betreft het een installatie voor de verwarming van:
ο
ο

sanitair water
gebouw
Oppervlakte van de collector: …………………m2
Inhoud van het voorraadvat: …………………. liter

Type naverwarming:
ο
ο
ο

aardgas
stookolie
elektriciteit
Oriëntatie van de collector: …………………………………..…(O, ZO, Z, ZW of W)
Helling van de collector: ………………….…(vb. horizontaal = 0 °, verticaal = 90 °)
Kostprijs (inclusief plaatsing en BTW): ………...…………(zie bijgevoegde factuur)
Datum van plaatsing van de installatie: ………………………………………………..
Worden er nog andere subsidies aangevraagd ?

ο
ο

nee
ja, bij …………………………………………………………………………………...

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement houdende het
verlenen van een subsidie voor het plaatsen van thermische zonne-installaties en fotovoltaïsche zonneinstallaties .
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 de installatie
3. Plan
4. Minstens 2 kleurenfoto’s van de installatie na plaatsing
5. Kopie stedenbouwkundige vergunning (indien vereist)

