Subsidie Aanvraag ISDE
FORMULIER SUBSIDIE AANVRAAG
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

Bank-of girorekeningnummer*
Type woning*
O Vrijstaande woning
O Twee-onder-een kap
O Hoekwoning
O Woonboot
O Woonwagen

O Rijwoning niet op een hoek (tussenwoning)
O Appartement met 1 woonlaag
O Appartement met meerdere woonlagen (maisonnette)

Voor welke investering wilt u subsidie aanvragen?*
O Warmtepomp
O Warmtenet aansluiting
O Zonneboiler
O Vloer- of bodemisolatie
O Gevelisolatie
O Dakisolate (dak, zolder- of vlieringvloer)
O Spouwmuurisolatie
O Glas-, kozijnpanelen- of deurisolatie

Is de installatie uitgevoerd op bovenstaand adres?

Nee*

Ja*

Is er sprake van nieuwbouw?

Nee*

Ja*

Indien ja: is de woning vóór 1-1-2018 gebouwd?

Nee*

Ja*

Indien nee: is de omgevingsvergunning aangevraagd vóór 1-

Nee*

Ja*

Gebruikt u na plaatsing nog aardgas?

Nee*

Ja*

Is het apparaat gekoppeld aan een andere verwarming?

Nee*

Ja*

7-2018?
Warmtepomp of zonneboiler

Installatiedatum (datum plaatsing)

d.d.*

Aankoopdatum (datum opdrachtbevestiging)

d.d.*

Meldcode (indien bekend)

*KA

Soort isolatiemaatregel

Installatiedatum
(datum plaatsing)

Bijv. Glas

Meldcode (indien
bekend) of type
KA

Aantal m²

Tot slot
Met de ondertekening van deze opdrachtbevestiging ga ik akkoord/machtig ik:
✓ De Centrale Subsidie Aanvraag om éénmalig een bedrag à € 145,- van het opgegeven
rekeningnummer af te schrijven, tenzij ik de machtiging eerder schriftelijk intrek;
✓ De Centrale Subsidie Aanvraag om namens mij alle handelingen te verrichten om de subsidie op
de koop en installatie van het apparaat terug te krijgen. De Centrale Subsidie Aanvraag treedt
namens mij in contact met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om de subsidie op het
apparaat aan te vragen en verstrekt gegevens en kopieën van documenten aan de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland over het apparaat en de betaling daarvan;
✓ 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 een bankafschrift van mijn bankrekening bij deze opdrachtbevestiging
waarop de betaling van het apparaat te zien is;
✓ Ik voeg een kopie van de facturen van de aankoop en installatie bij deze opdrachtbevestiging
met daarop ten minste de datum, mijn persoonsgegevens, het totale geïnvesteerde bedrag én
merk en type apparaat.
✓ Ik voeg duidelijke foto’s toe van de toegepaste isolatiemaatregelen (liefst van plaatsing dag).

________________________
Handtekening (aanvrager Subsidie)

________________________
Datum:

Bijlagen die u mee terug dient te zenden:
1. kopie van een recent bankafschrift van mijn bankrekening.
2. kopie van de facturen van de aankoop en installatie met daarop ten minste de datum, uw
persoonsgegevens, het totale geïnvesteerde bedrag én het BTW bedrag.

Stuur dit formulier met de 2 bijlagen naar:
De Centrale Subsidie Aanvraag
Postbus 131
2160 AC Lisse
of
Per e-mail naar: info@degroenesubsidie.nl

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op: 085 - 48 66 900

