AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT
‘MILIEUMAATREGELEN 2019’
(GROENDAK, ZONNEBOILER, HEMELWATERTON,
HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF ENERGIEAUDIT/WARMTESCAN)
(een aanvraagformulier voor milieumaatregelen met factuurdatum in 2019
dient ons vóór 1 februari 2020 te bereiken!)

I.

GEGEVENS AANVRAGER
Naam + voornaam: .......................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
Telefoon waar u overdag te bereiken bent: ..................................................................................
e-mailadres: ..................................................................................................................................
Rekeningnummer: ........................................................................................................................
Naam + voornaam rekeninghouder(s): .........................................................................................
Adres van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd: .................................................
.......................................................................................................................................................

 groendak (zie punt II)

U vraagt een premie aan voor een:

 zonneboiler (zie punt III)
 hemelwaterton (zie punt IV)
 hemelwaterinstallatie (zie punt V)
 energieaudit/warmtescan (zie punt VI)

Bent u eigenaar of huurder van het gebouw?

 eigenaar
 huurder *

* Indien de aanvrager niet de eigenaar is, moet de eigenaar de aanvraag mee voor akkoord
ondertekenen met de vermelding van naam en adres.
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II.

AANLEG VAN EEN GROENDAK
Aantal m² aangelegd groendak: .......................... m²
 door een aannemer

Aanleg:

 zelf

Kostprijs (incl. BTW): .................................. euro
Het groendak werd aangelegd op .......................................................
Omschrijving van de vroegere/huidige toestand & nieuwe toestand:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Voeg toe in bijlage (zonder de nodige bijlagen kan uw aanvraag niet behandeld worden!):





III.

een plan of situatieschets met aanduiding van het groendak (+ aanduiding afmetingen);
gedetailleerde informatie van het groendaksysteem;
foto van het aangelegde groendak;
bewijzen van de gemaakte kosten (factuur op naam van de aanvrager).

PLAATSING VAN EEN ZONNEBOILER
Is de stedenbouwkundige vergunning, indien vereist, reeds aangevraagd? .................................
Betreft het een installatie voor de verwarming van:
 sanitair water

 woning

Omschrijving installatie:
Merk zonneboiler: ...........................................................................................................
Type naverwarming (aardgas, elektriciteit, e.d.): ............................................................
Inhoud zonneboiler: ................................. liter
Oppervlakte panelen: ................................. m²
Oriëntatie panelen: ....................................................................... (O, ZO, Z, ZW of W)
Helling panelen: ................................................ (vb. horizontaal = 0°, verticaal = 90 °)
Plaatsing

 door een installateur

 zelf

Kostprijs (incl. BTW): .......................................... euro
De zonneboiler werd geïnstalleerd op ................................................
Voeg toe in bijlage (zonder de nodige bijlagen kan uw aanvraag niet behandeld worden!):






de technische beschrijving van de installatie;
de stedenbouwkundige vergunning voor de installatie (indien vereist);
foto van de geïnstalleerde zonneboiler;
bewijzen van de gemaakte kosten (factuur op naam van de aanvrager).
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IV.

AANKOOP VAN EEN HEMELWATERTON
Merk/type regenwaterton(nen): ............................................................
Inhoud ton (min. 200 l): ................................................................ liter
Tapkraantje aanwezig: JA / NEE (doorhalen wat niet past)
Kostprijs (incl. BTW): ........................................ euro
De hemelwaterton werd geplaatst op .................................................
Voeg toe in bijlage (zonder de nodige bijlagen kan uw aanvraag niet behandeld worden!):



V.

foto van de geplaatste hemelwaterton(nen);
bewijzen van de gemaakte kosten (kasticket of factuur op naam van de aanvrager).

AANSLUITING VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE
Datum toekenning laatste stedenbouwkundige vergunning: ..............................................
Hemelwaterput verplicht conform stedenbouwkundige vergunning?
 ja

 nee

Aangesloten dakoppervlakte (horizontale projectie*): ............................................................ m²
*de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op een horizontaal vlak.
Inhoud van de hemelwatertank (minimum 3.000 l): ................................................................... l
Ligging tank:

 ondergronds

 bovengronds

Type:

 baksteen

 PVC

 PE (polyethyleen)

 andere:

 beton

Type pomp: ...................................................................................................................................
 toilet (aantal: ..…)

Wat wordt er op hemelwater aangesloten:

 wasmachine
 kraan voor gebruik in tuin (aantal: …..)
Wordt het systeem voor hemelwater zelf of door een installateur geplaatst?
 zelf

 installateur

Voorgenomen periode van plaatsing

........................ of geplaatst op ...................................

De totale kostprijs van de installatie bedraagt ............................. euro
Hebben de hemelwaterkranen het opschrift/symbool “geen drinkwater”?
 ja

 neen

Is het systeem voor bijvullen met leidingwater conform de code van goede praktijk?  ja  neen
Is het hemel- en leidingwatercircuit volledig van elkaar gescheiden?
Heeft u een keuringsattest afgeleverd door een erkende instantie:
*indien ja, voeg het keuringsattest toe
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 ja  neen
 ja*  neen

Voeg toe in bijlage (zonder de nodige bijlagen kan uw aanvraag niet behandeld worden!):



een schets met de ligging van de hemelwatertank en aansluitpunten (zowel de punten van
waar het hemelwater naar de tank wordt gevoerd als de punten waar het hergebruik
plaatsvindt) met aanduiding overloop;



VI.

een kopie van het keuringsattest;
bewijs van de gemaakte kosten (aankoop + plaatsing van tank, pomp, …).

ENERGIEAUDIT EN/OF WARMTESCAN
Duid aan wat werd uitgevoerd:
 energieaudit en/of

 warmtescan

Bouwjaar woning: ……………..
Gegevens energiedeskundige die energieaudit en/of warmtescan heeft uitgevoerd:
Naam: ............................................................................................
Erkenningsnummer: .......................................................................
Datum uitvoering: ..........................................................................
Kostprijs audit/scan (incl. BTW): .................................................
Uitgevoerde structurele energiebesparende werken (verplicht min. 2 werken):
 dakisolatie (Umax 0,24 W/m²K)

kostprijs: €…………… U-waarde: ………….

 buitenmuurisolatie (Umax 0,24 W/m²K)

kostprijs: €…………… U-waarde: ………….

 vloerisolatie (Umax 0,24 W/m²K)

kostprijs: €…………… U-waarde: ………….

 spouwmuurisolatie (λmax. 0,065 W/mK)

kostprijs: €…………… λ-waarde: ………….

 superisolerende beglazing (Umax 1,1 W/m²K)

kostprijs: €…………… U-waarde: ………….

 verwarmingsinstallatie (min. energielabel A)

kostprijs: €…………… energielabel: .…….

Periode uitvoering energiebesparende werken:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Voeg toe in bijlage (zonder de nodige bijlagen kan uw aanvraag niet behandeld worden!):





rapport energieaudit en/of warmtescan;
foto van de uitgevoerde werken;
technische info ter bewijs dat voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in artikel 2.5 van
het subsidiereglement;



bewijzen van de gemaakte kosten energiebesparende werken en energieaudit en/of
warmtescan (facturen op naam van de aanvrager).
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Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben en te voldoen aan de bepalingen van het
gemeentelijk subsidiereglement ‘milieumaatregelen 2019’ houdende het verlenen van een premie voor
het de aanleg van een groendak, de installatie van een zonneboiler, de plaatsing van een hemelwaterton,
hemelwaterinstallatie en/of energieaudit/warmtescan. De aanvrager verklaart in eer en geweten dat de
aanvraag correct is ingevuld. Een ambtenaar van het gemeentebestuur kan op afspraak een controle ter
plaatse op de naleving van de voorwaarden zoals beschreven in het subsidiereglement, uitvoeren.
Voor akkoord (handtekening, plaats en datum),

De eigenaar

De aanvrager

Naam :

.............................................

...................................................

Adres :

.............................................

...................................................

Beslissing:
Advies milieudienst

groendak:

 gunstig

 ongunstig

zonneboiler:

 gunstig

 ongunstig

hemelwaterton:

 gunstig

 ongunstig

hemelwaterinstallatie:

 gunstig

 ongunstig

energieaudit/warmtescan:

 gunstig

 ongunstig

Motivatie: ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Subsidie goedgekeurd / afgekeurd in collegezitting van ...........................................................................
Uw subsidie zal zo snel mogelijk worden gestort.
Hoogachtend,

Rony Lejaeghere

Maarten De Veuster

algemeen directeur

burgemeester

Stuur, mail of fax dit formulier volledig ingevuld en ondertekend samen met de gevraagde bijlagen naar
Gemeente Schoten, t.a.v. milieudienst, Verbertstraat 7, 2900 Schoten,
milieudienst@schoten.be, Tel: 03 685 04 62, Fax: 03 685 07 38
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