Vaststellingsformulier Gemeente Den Helder
Subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw
Jaar: 2021
Het indienen van de vaststelling kan uitsluitend door het ondertekende
ingescande vaststellingsformulier met de factuur, het betaalbewijs en de
installateursverklaring onder vermelding van het zaaknummer te mailen naar
postbus@odnhn.nl.
Gegevens aanvrager
Naam

Dhr/mevr.*

Adres + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer**
E-mail
IBAN-bankrekeningnummer

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.
De onderdelen aangegeven met een ** zijn niet verplicht. Wij vragen u om deze
gegevens zodat wij gemakkelijker met u contact kunnen opnemen.
Gegevens maatregelen
NR Maatregel
.
1
Spouwmuur isolatie
2
Binnengevel isolatie
3
4
5
6
7
8
9

Criteria

Maximaal Rd 1,1 [m²K/W]
Ten minste Rd 3,5
[m²K/W]
Buitengevel isolatie
Ten minste Rd 3,5
[m²K/W]
Vloerisolatie
Ten minste Rd 3,5
[m²K/W]
Bodemisolatie
Ten minste Rd 3,5
[m²K/W]
Dakisolatie
Ten Minste Rd 3,5
[m²K/W]
Kozijnen vervangen
Ten hoogste U 1,2
[W/m²K]
Beglazing vervangen
Ten hoogste U 1,2
[W/m²K]
Bewezen technologieën op De Omgevingsdienst
het gebied van besparen
Noord Holland Noord
van energie
brengt een positieve
beoordeling over de
aangevraagde
maatregel(en) uit

Aantal
m2
m2

Kosten totaal inclusief
BTW
€
€

m2 €
m2 €
m2 €
m2 €
m2 €
m² €

Andere subsidiegelden
Zijn voor de voorzieningen al

Ja/nee*

subsidiegelden ontvangen uit andere
regelingen?
Zo ja, uit welke regeling en welk bedrag

- welke regeling

heeft u ontvangen
- € …….

Had u de maatregelen die u nu heeft laten uitvoeren, ook uitgevoerd wanneer
u geen subsidie had ontvangen?

Ja/nee*, graag toelichten

Ondertekening
Ik heb alle vragen naar waarheid ingevuld en ondertekend
Voorletter + naam:
Dhr. / mevr. *
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Controle bijlagen, mee te sturen met dit formulier:

- Kopie/kopieën van de factuur/facturen

Ja

/

nee *

- Betaalbewijs/bewijzen (kopie bankafschrift of pinbon)

Ja

/

nee *

- Aannemer-/ Installateursverklaring

Ja

/

nee *

(indien deze bijlagen ontbreken kan het subsidiebedrag
niet worden uitbetaald)

*doorhalen wat niet van toepassing is

