Aanvraagformulier paragraaf 4 Subsidieregeling lokale
initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017

A Algemeen
Naam aanvrager*

:

Adres*

:

Postcode en plaats*

:

Burgerservicenummer*

:

Telefoonnummer*

:

Emailadres*

:

Rekeningnummer IBAN*

:

Tenaamstelling rekening*

:

Wordt de aanvrager in het kader van
deze aanvraag vertegenwoordigd
door een gemachtigde?

: o Ja

o Nee

21 05 00491_versie mei 2021

Indien ja
Naam en voorletters

:

Adres

:

Telefoonnummer

:

Emailadres

:

Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen kunt u toesturen naar:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. Bureau Subsidies
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

* = verplicht invullen
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B Gegevens van het project*.
Subsidie kan alleen worden toegekend als de aanvrager zelf zijn hoofdadres heeft in de woning waar
de verduurzamingsactiviteiten/werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Ik ben

o eigenaar van de woning op het adres als hiervoor onder A. opgegeven.
o huurder van de woning op het adres als hiervoor onder A. opgegeven.

Tijdvak verduurzamingsactiviteiten/werkzaamheden: van ................................... tot ...................................
Hier vermelden in welke periode de activiteiten/werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Let op:
- De werkzaamheden mogen niet gestart zijn vóór 24 oktober 2019.
- De subsidie kan alleen worden aangevraagd nádat de activiteiten/werkzaamheden zijn afgerond.
- De subsidie moet binnen 6 maanden na het uitvoeren van de activiteiten/werkzaamheden worden
aangevraagd.
Is voor deze activiteiten/werkzaamheden subsidie aangevraagd bij en/of verkregen van een andere
overheidsinstantie?

o Nee
o Ja
Let op: indien ja kan geen subsidie meer worden gekregen van de provincie.
Is door u en/of iemand anders voor deze activiteiten al subsidie aangevraagd bij of verkregen van de provincie?

o Nee
o Ja
Indien ja: Bedrag :................................................		
Dossiernummer provincie: ...............................................
Er kan wel meerdere keren subsidie worden gevraagd voor verschillende activiteiten/werkzaamheden voor
dezelfde woning maar de subsidie kan in totaal nooit meer zijn dan € 3.000,00.
Overzicht maatregelen*:
1. Is een maatwerkadvies opgemaakt? o Nee

o Ja

2. Heeft u het werk helemaal of gedeeltelijk uit laten voeren door een bedrijf? o Nee

o Ja

3. Welke energiebesparende maatregelen hebt u getroffen (als u meer ruimte nodig heeft svp verder
toelichten in een bijlage):

* = verplicht invullen
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C Financiën
Gemaakte kosten:

Gevraagde subsidie:

a. Kosten maatwerkadvies:

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

................................... (100% kosten, max € 300,00)

b. Kosten maatregelen

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

................................... (75% van de kosten)

De totale subsidie is nooit meer dan € 3.000,00.

D Verplichte bijlagen
1. Betreffende de woning
als u een koopwoning met een actuele WOZ-waarde van maximaal € 250.000 hebt, voeg bij:
- het bewijs van eigendom; en
- kopie van de meest recente beschikking WOZ-waarde bepaling.
als u een huurwoning met een maximale huurprijs van € 950 per maand hebt, voeg bij:
- een kopie van de huurovereenkomst; en
- kopie van een huurbetaling / overboeking, niet ouder dan twee maanden.
2. Betreffende de maatregelen:
- als werk door derden is uitgevoerd: kopie van de gespecificeerde facturen.
- facturen / nota’s van de aangeschafte materialen;
- bewijzen van betaling van alle gemaakte kosten
3. Als een maatwerkadvies is uitgebracht: kopie van het maatwerkadvies.
Deze bijlage is niét verplicht, maar meesturen van het maatwerkadvies kan de provincie helpen bij evaluatie en/of
aanpassing van haar beleid.
4. Machtiging (indien van toepassing, zie onderdeel F)

E Ondertekening
De provincie Zuid-Holland bewaakt de rechtmatige verstrekking van de subsidie en kan de uitvoering van maatregelen op uw locatie controleren. Wanneer wij vermoeden dat er fraude is gepleegd, doen wij daarvan aangifte. Ook
vorderen wij de subsidie terug als deze onterecht is toegekend. Bewaar daarom al uw documenten die van belang zijn
voor deze subsidie-aanvraag.
Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring
op onze website. https://www.zuid-holland.nl/algemeen/privacyverklaring/
Ondergetekende verklaart:
• Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;
• Zich bereid alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door de subsidieverstrekker daartoe aangewezen zijn en mee te zullen werken aan controles;
• Kennis te hebben genomen van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en de subsidieregeling
Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017;
• Bevoegd te zijn tot het indienen van de subsidieaanvraag.
Plaats*

:

Datum*

:

Naam*

:

Handtekening*

:

* = verplicht invullen
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F Machtiging
Indien u een andere organisatie of persoon wilt machtigen, dient u onderstaande machtiging in te vullen.
Deze dient door beide partijen te worden ondertekend.

Rechtsvorm

:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

:

Burgerservicenummer
(indien de gemachtigde een particulier is)

:

Naam organisatie

:

Naam en voorletters contactpersoon gemachtigde :
Telefoonnummer

:

Emailadres

:

Correspondentieadres

:

Postcode en woonplaats

:

Is de gemachtigde ook gemachtigd de financiële afhandeling 			
via eigen rekening af te handelen?

o Ja o Nee

Rekeningnummer IBAN-nummer

:				

BICcode :

Tenaamstelling bank

:

Ondertekening volmachtgever
Naam

:

Plaats

:

Handtekening

:

Ondertekening gemachtigde
Naam

:

Plaats

:

Handtekening

:
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