Milieudienst – 01.03.2013

Subsidie voor het plaatsen van hoogrendementsglas – beschermde klant
€ 10/m² met een maximum van € 250 bij vervanging enkel glas
€ 5/m² met een maximum van € 150 bij vervanging van dubbel glas.
Voorwaarden voor het bekomen van de gemeentelijke subsidie
• Uw (enige) woning is aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 1 januari 2006
• De U-waarde van het HR-glas bedraagt maximaal 1,1 W/m²K bij de vervanging van
enkel glas en 0,8 W/m²K bij de vervanging van dubbel glas
• De plaatsing gebeurde door een aannemer
• U heeft de afgelopen twee jaar geen subsidie voor hoogrendementsglas aangevraagd
• U bent beschermde klant bij Infrax
• Uw aanvraag bereikt ons uiterlijk 6 maanden na de goedkeuring van uw subsidie
door Infrax
Gegevens aanvrager
Naam en voornaam:……………………………………………………..……………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………………………………………
Telefoon:………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail:…….…………………………………………………………………………………………………………….………………..
Rekeningnummer:……………………………………………………………………………………………………………………
Bent u eigenaar of huurder van het gebouw?
0 Eigenaar
0 Huurder (in dit geval moet de eigenaar mee voor akkoord ondertekenen)
Er is hoogrendementsbeglazing geplaatst ter vervanging van:
0 enkel glas
0 dubbel glas
Gegevens hoogrendementsbeglazing
U-waarde (warmtedoorgangscoefficient): ……………………………. W/m²K
(max 1,1 voor vervanging van enkel glas en 0,8 voor de vervanging van dubbel glas)

Oppervlakte van de geplaatste hoogrendementsbeglazing ……………………………m²
Ondergetekende verklaart zich akkoord met alle bepalingen van het gemeentelijk
reglement houdende het verlenen van een subsidie voor het vervangen van enkele
beglazing door hoogrendementsglas bij bestaande woningen.
Ondergetekende verklaart in eer en geweten dat de aanvraag correct is ingevuld.
Datum, …………………………………………
De aanvrager,

ev. de verhuurder

Dit formulier dient gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Alken,
p/a Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken.
BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN
• Een kopie van de factuur met vermelding van merk en type en U-waarde van de beglazing
• Bericht tot uitbetaling van de subsidie voor hoogrendementsbeglazing door Infrax met
vermelding dossiernummer;
• Een kopie van het attest van beschermde klant of een kopie van de recentste
elektriciteitsfactuur met de vermelding van het sociaal tarief

