
 

  

 

Subsidie Aanvraag SEEH 
FORMULIER SUBSIDIE AANVRAAG PARTICULIER 

 

Persoonlijke gegevens 

Voorletter(s) Dhr/Mevr     

Achternaam   

Straat + huisnummer   

Postcode   

Plaats   

Telefoonnummer   

E-mailadres   

Burgerservicenummer   

(Uw Burgerservicenummer staat op uw paspoort/identiteitsbewijs en op de achterkant van uw rijbewijs) 

Bankrekeningnummer / IBAN   

Is de SEEH aanvraag voor hetzelfde adres als hierboven? 

Zelfde adres  / ander adres namelijk:   
 
   

 

Type woning  1.Vrijstaande woning  

 2. Twee-onder-een-kap  

 3. Hoekwoning                

 4. Rijwoning niet op een hoek (tussenwoning)                                          5. 
Appartement 1 woonlaag  

 6. Appartement meerdere woonlagen (maisonnette)  

Wie was/waren uw installateur(s)?  1._______________ 

        2._______________ 

        3._______________ 

        4._______________ 

Uitvoeringsdatum energiebesparende maatregelen: ____________________________________  



 

  

Tot slot 

Met de ondertekening van deze opdrachtbevestiging ga ik akkoord/machtig ik: 

✓ De Centrale Subsidie Aanvraag om éénmalig een bedrag à € 121,00 (inclusief BTW) van het opgegeven 
rekeningnummer af te schrijven, tenzij ik de machtiging eerder schriftelijk intrek; 

✓ De Centrale Subsidie Aanvraag namens mij alle handelingen te verrichten om de subsidie op de 
energiebesparende (isolerende) maatregelen aan te vragen. De Centrale Subsidie Aanvraag treedt 
namens mij in contact met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om de subsidie op de 
energiebesparende (isolerende) maatregelen aan te vragen en verstrekt gegevens en kopieën van 
documenten aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de energiebesparende 
(isolerende) maatregelen;  

✓ De Centrale Subsidie Aanvraag heeft haar werkzaamheden afgerond nadat de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland een beslissing heeft genomen op de uitbetaling van de subsidie.  

 
Mee te sturen documenten:  

✓ Ik voeg een kopie van mijn geldige paspoort of de voor- én achterkant van mijn 
identiteitsbewijs/rijbewijs bij deze opdrachtbevestiging;  

✓ Ik voeg een kopie van de facturen van de installatie van de energiebesparende (isolerende) 
maatregelen; 

✓ Ik voeg de betaalbewijzen van de energiebesparende (isolerende) maatregelen bij deze aanvraag.  
 
Door ondertekening van deze opdrachtbevestiging verklaar ik dat: 

✓ De energiebesparende (isolerende) maatregelen na 15 augustus 2019 zijn geïnstalleerd;  
✓ Ik de eigenaar én bewoner van de betreffende woning ben of wordt na de renovatie;  
✓ Er voor de betreffende woning niet eerder een SEEH subsidie is verstrekt; 
✓ De betreffende energiebesparende (isolerende) maatregelen binnen de thermische schil van de 

woning zijn uitgevoerd; 
✓ De energiebesparende (isolerende) maatregelen uitgevoerd zijn door een of meerdere deskundige 

bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel; 
✓ Ik alle gegevens naar waarheid heb ingevuld. 
 

 

 

________________________                                                   ________________________ 

Handtekening  (aanvrager Subsidie)                         Datum: 

 

Bijlagen die u mee terug dient te zenden: 
1. kopie van mijn geldige paspoort of de voor- én achterkant van mijn identiteitsbewijs/rijbewijs. 
2. kopie van de facturen van de installatie van de energiebesparende (isolerende) maatregelen.  
3. kopie van de betaalbewijzen van de energiebesparende (isolerende) maatregelen bij deze aanvraag.  
 
Stuur dit formulier met de 3 bijlagen naar: 
De Centrale Subsidie Aanvraag 
Postbus 131 
2160 AC  Lisse     
Of per e-mail naar: info@degroenesubsidie.nl 

mailto:info@degroenesubsidie.nl

