Milieudienst – 01.03.2013

Subsidie voor het aanbrengen van dakisolatie - beschermde klant.
€ 2/m² geplaatste isolatie, met een maximumbedrag van € 250.
Voorwaarden tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie
1. Uw (enige) woning is aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 1 januari 2006
2. U bent beschermde afnemer bij Infrax
3. De warmteweerstand of Rd-waarde van de dakisolatie bedraagt minimum 3,5 m²K/W
4. Riet en thermisch isolerende folies komen niet in aanmerking.
5. U heeft de afgelopen twee jaar geen subsidie voor dakisolatie aangevraagd
6. Uw aanvraag bereikt ons uiterlijk 6 maanden na de goedkeuring van uw subsidie bij
Infrax
7. Opgelet! Het totale bedrag aan uitgekeerde premies (Infrax + gemeente) kan nooit hoger
zijn dan het bedrag op uw factuur (inclusief BTW). Indien nodig zal de gemeentelijke
premie voor dakisolatie dus worden afgetopt.
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)
Gegevens isolatiemateriaal
Type:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merk: ………………………………………………..geïsoleerde dakoppervlakte ……………………………………… m²
Warmteweerstand ………………………………………. m²K/W
Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement
houdende het verlenen van een subsidie voor het aanbrengen van dakisolatie bij bestaande
woningen en verklaart zich akkoord met alle bepalingen van het reglement.
Ondergetekende verklaart in eer en geweten dat de aanvraag correct is ingevuld.
Datum,
De aanvrager

ev. De eigenaar + adres

Dit formulier dient gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen van Alken, p/a
Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken.
BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN
Volgende stukken dienen aan dit aanvraagformulier toegevoegd te worden:
1. Bericht tot uitbetaling van de subsidies van dakisolatie door Infrax met vermelding
dossiernummer;
2. Kopie van de aankoopfacturen met vermelding: merk en type materiaal; de oppervlakte
van de geplaatste materialen; RD-waarde
3. Een kopie van het attest van beschermde klant of een kopie van de recentste
elektriciteitsfactuur met de vermelding van het sociaal tarief.

