Aan het College van Burgemeester en Schepenen
t.a.v. Bestuur Infrastructuur – Milieu
Tussenmuren 17, 9700 OUDENAARDE

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER VOOR GROENDAKEN? HEMELWATERINSTALLATIES EN
INFILTRATIEVOORZIENINGEN BIJ PARTICULIERE WONINGEN

administratieve gegevens

uw gegevens

adres waar de installatie wordt
geplaatst indien anders dan het
bovenvermelde adres

ondertekening

dossiernummer

datum van afgifte

datum kennisgeving beslissing

naam, voornaam

telefoon/gsm

straat, huisnummer

rekeningnummer

postcode, woonplaats

e-mail

straat, huisnummer

ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van alle voorwaarden in
het subsidiereglement, dat hij de werken waarvoor deze subsidie wordt
aangevraagd, heeft uitgevoerd conform deze aanvraag en dat hij de installatie in
goede staat zal behouden
datum

naam aanvrager

handtekening

datum

naam eigenaar

handtekening

(indien de aanvrager geen eigenaar
is van de onroerende goederen)

OMSCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE WAARVOOR SUBSIDIES WORDEN AANGEVRAAGD



groendak

- aantal m² groendak: …..…….m²
- datum van installatiewerken (maand en jaartal):…………………………………….
bij te voegen bijlagen:
- technische informatie (opbouw) van het groendak
- foto van woning waarop het groendak zichtbaar is
- facturen



hemelwaterinstallatie

- aangesloten dakoppervlakte: ………..m²
- volume van de hemelwaterput: ……..liter
- aansluiting van:
 toilet (aantal: …….)
 wasmachine
 kraan (aantal: ……)
 andere: …………………………………………………………………………………
- aansluiting overloop: …………………………………………………..……………….
- datum van installatiewerken (maand en jaartal): ………………………..…………..
bij te voegen bijlagen:
- technische informatie van de installatie
- foto van de installatie
- schets of plan waaruit de aangesloten oppervlakte blijkt
- facturen



infiltratievoorziening

- aangesloten oppervlakte: ………m²
- buffervolume infiltratievoorziening: ………liter
- oppervlakte infiltratievoorziening: ………..m²
- datum van installatiewerken (maand en jaartal): ……………………..……………..
bij te voegen bijlagen:
- technische informatie van de installatie
- schets of plan waaruit de aangesloten oppervlakte blijkt
- foto van de voorziening
- facturen

voor meer informatie kunt
u zich wenden tot

Milieudienst
Tussenmuren 17
9700 OUDENAARDE

055/33 51 47
milieu@oudenaarde.be

VOORBEHOUDEN AAN DE MILIEUDIENST

beoordeling

 GROENDAK
 HEMELWATERINSTALLATIE
 INFILTRATIEVOORZIENING
datum plaatsbezoek: ………./………/……….
 de voorgestelde werken komen in aanmerking voor subsidiëring
 de voorgestelde werken komen NIET in aanmerking voor subsidiëring
volgende bemerkingen worden geformuleerd :

totaal uit te betalen subsidiebedrag: ………………. EUR

goedkeuring door College van
Burgemeester en Schepenen

