Aanvraagformulier gemeente Rozendaal
Subsidieregeling Energietransitie bestaande woningen Rozendaal
LET OP: Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de
voorzieningen
Het indienen van de aanvraag kan door het ondertekende ingescande aanvraagformulier met de
offerte/opdrachtbevestiging te mailen naar: h.jacobsen@rozendaal.nl of op te sturen naar Gemeente
Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp, of af te geven bij het gemeentehuis.
Gegevens aanvrager

☐Dhr ☐Mevr.

Naam
Adres + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer (niet verplicht)
E-mail
Bent u eigenaar/bewoner van
deze bestaande woning

☐Ja ☐Nee

NB. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de behandeling van uw subsidieaanvraag. Uw persoonsgegevens
worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is conform de daarvoor geldende selectielijsten van de Archiefwet.

Gegevens maatregelen
Geef in de volgende tabel aan welke voorziening(en) wordt/worden getroffen alsmede de toe te passen
aantallen en/of oppervlakte en/of lengte.
Nr.

Techniek

Criterium

1
2
3
4
5
6
7

Dakisolatie
Vloerisolatie
Spouwmuurisolatie
Paneelisolatie
Isolatie massieve muur
Bodemisolatie
HR++ - glas

8

Infrarood verwarming IR-C

Rc ≥2,5 m2 K/W
Rc ≥3,0 m2 K/W
Rc ≥1,3 m2K/W
Rc ≥2,5 m2 K/W
Rc ≥2,5 m2 K/W
Rc ≥2,5 m2 K/W
Uglas ≤1,2 W/ m2 of spouw 15
mm
Woning kent minimaal
energielabel B
Nvt
! Kosten van materialen/ installatie exclusief BTW >>
Uitgevoerd door erkend maatwerk
adviseur
Nvt
Nvt

9
10
11

Laagtemperatuur verwarming
PV-systeem /zonnepanelen
Energie maatwerkadvies

12
13
14

Zonneboilersytemen
Warmtepompen
Warmte-koude
opslagsystemen (WKO)

Nvt

RC/U
waarde

Aantal

Kosten totaal
inclusief BTW
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Toelichting bij tabel met maatregelen
Punt 1,2,3,4,5 en 6
Isolatiewaardes dak, vloer, spouw, paneel en bodem: In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale Rcwaarden vermeld. De RC-waarde staat voor de warmteweerstand van het materiaal. Hoe hoger de RC-waarde
hoe beter de isolatie. Bij de isolatie gaat het alleen om de isolatiematerialen, incl. arbeid en btw.
Punt 7
De U-waarde HR++ glas wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de
spouwtussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas. Indien
de plaatsing van HR++ glas vereist dat er ook nieuwe kozijnen worden geplaatst, vallen deze kosten ook onder
de subsidieregeling.
*Toelichting punt 7: Alternatief bij vervanging glas in een monument.
In
monumenten is HR++ glas niet toegestaan. In plaats daarvan komen zowel monumentenglas als
achterzetramen in aanmerking voor subsidie. De subsidie wordt alleen verstrekt indien gemeente Rozendaal op
basis van toets op Welstandsnota akkoord is met de plaatsing van dit monumentenglas of de achterzetramen.
Punt 10
Bij zonnepanelen wordt de subsidie berekend over de kosten zonder BTW. Voor zonnepanelen kunt u de BTW
terugkrijgen van de Belastingdienst. Hoe u dat regelt vindt u op de website van Milieu Centraal.
Punt 11
Energiemaatwerkadvies is alleen subsidiabel in combinatie met investeringen in tenminste een van de andere
technieken genoemd in de tabel met maatregelen.
**Toelichting punt 11: Alternatief voor het energiemaatwerkadvies is het energieadvies – light, dat verstrekt
wordt bij de schouw van woningen die meedoen aan de collectieve inkoopactie isolatie, glas en zonnepanelen.
Ook de kosten voor dit energieadvies-light (a 29 Euro) zijn subsidiabel binnen deze regeling.

LET OP:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij woningen op het
grondgebied van de gemeente Rozendaal.
U komt alleen in aanmerking voor subsidie voor een door uzelf bewoonde woning in de
gemeente Rozendaal.
U komt alleen in aanmerking voor subsidie als de techniek door een erkend
installateur/vakbedrijf wordt aangebracht.
Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken als genoemd onder de nummers 1 t/m
9 van deze lijst indien sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning.
U kunt voor meerdere maatregelen tegelijk subsidie aanvragen. In de offerte(s) moeten de
kosten per maatregel apart worden aangegeven.
Er wordt geen subsidie verstrekt als via andere regelingen al subsidie is verkregen voor
dezelfde activiteiten.
Bij isolatie dient in de offerte de Rc waarde te worden vermeld en bij glas de U-waarde.
Energiemaatwerkadvies is alleen subsidiabel in combinatie met investeringen in tenminste
een van de andere techniek genoemd in bovenstaande maatregelentabel.
U kunt ook subsidie krijgen op het energieadvies - light (a 29 Euro) dat wordt verstrekt bij
deelname aan de Collectieve Inkoopactie Isolatie, glas en zonnepanelen.

Planning
Datum start uitvoering:
Maand en jaar oplevering voorziening(en):
LET OP: Maatregelen moeten zijn uitgevoerd binnen 1 jaar na toekenning subsidiebijdrage.
Ondertekening
De aanvrager verklaart:
• dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
• bij het aanvraagformulier de offerte/opdrachtbevestiging voor de te treffen maatregel(en) te
hebben gevoegd
• akkoord te gaan met de controle van de aangeleverde gegevens
• bekend te zijn met de voorwaarden van de regeling
Voorletter + naam:

☐Dhr ☐Mevr.

Plaats:
Datum:
Handtekening:

Verplichte bijlage
Offerte / opdrachtbevestiging voor de te treffen maatregelen.
LET OP: Is er geen offerte toegevoegd, dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

