Aanvraagformulier Regeling omwonenden windpark Oud Dintel
Persoonsgegevens aanvrager

Voornamen:
_____________________________________________________________
Tussenvoegsel:
_____________________________________________________________
Achternaam:
_____________________________________________________________
Straatnaam:
_____________________________________________________________
Huisnummer:
___________ Huisnummertoevoeging: ____________________________
Postcode:
___________ Woonplaats:
____________________________
Telefoonnummer:
_____________________________________________________________
Emailadres:
_____________________________________________________________
Rekeningnummer (IBAN): __________________________________________________________

Checklist criteria

Bent u eigenaar van de woning?
Was u al eigenaar van de woning op 30 november 2016
Staat u op de adressenlijst met woningen van rechthebbende eigenaren
Staat de maatregel(en) op de lijst van erkende maatregelen?
Indien de maatregel(en) al is uitgevoerd:
is de maatregel(en) uitgevoerd op of na 30 november 2016?

Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee

Ja

Nee

Maatregelen die zijn uitgevoerd vóór 30 november 2016 zijn uitgesloten van de regeling.
Indien u één of meer vragen hierboven met Nee heeft beantwoord, komt deze aanvraag niet in aanmerking voor de regeling.
De adressenlijst en lijst met erkende maatregelen vindt u als bijlagen in de regeling of via www.moerdijk.nl.

Maatregel(en)
CO2–gestuurde ventilatie

Houtgestookte cv-ketel

Pelletkachel

Dakisolatie

HRe-ketel

Energiemonitor

Inbouwapparatuur

Pompschakelaar
(vloerverwarming)

Gelijkstroompomp
en/of -ventilator

Infraroodverwarming

Gevelisolatie

lnstallatie warmteterugwinsysteem

Hocosto©/Ecovat©

lsolerende
deuren/kozijnen/panelen

HR++ / HR+++ glas
Hoogrendementsketel

Lage temperatuurafgiftesysteem.

Spouwmuurisolatie
Vloerisolatie
Warmtepomp
Waterzijdig inregelen
Zolder-/vlieringvloerisolatíe
Zonneboiler
Zonnepanelen

Kosten maatregel(en), inclusief BTW € __________________

Benodigde bewijsstukken
o
o
o
o

Kopie eigendomsakte van de woning,
waaruit blijkt dat de woning op 30 november 2016 reeds in bezit was van aanvrager.
Kopie offerte op naam van aanvrager als bewijs van de te nemen maatregel(en)
Kopie opdrachtbevestiging van de uitvoerende leverancier met daarop de
geplande leverings- dan wel realisatiedatum, op naam van aanvrager
Indien de maatregel(en) al is uitgevoerd:
kopie factuur op naam van aanvrager en kopie betalingsbewijs op naam van aanvrager

Verklaring juiste gegevens

Ondergetekende verklaart dat dit aanvraagformulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
Plaats:

____________________________

Handtekening:

____________________________

Datum:

______________

Pastoor van Kessellaan 15 – 4761 BJ Zevenbergen I Postbus 4 – 4760 AA Zevenbergen I tel. 14 0168
info@moerdijk.nl I www.moerdijk.nl

