
 

 

 
 

 
 Aan het College van Burgemeester en Schepenen 

                                                          T.a.v. Milieudienst 
                                                          Tussenmuren 17 
                                                          9700           Oudenaarde 
 

 
SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER VOOR HET INSTALLEREN VAN HERBRUIKBARE ENERGIEBRONNEN BIJ EEN 

PARTICULIERE WONING 
 
    

Administratieve gegevens 
 

dossiernummer 
HERBRUIKBARE
-ENERGIE /        / 
 

datum van afgifte datum kennisgeving beslissing 

Uw gegevens naam, voornaam 
 
 

telefoon/gsm 
 

 straat, nummer 
 
 

rekeningnummer 

 postcode, woonplaats 
 
 

e-mail 

Kadastrale gegevens (afd./sectie/perceelnr.) van perceel waar werken worden voorzien + adres 
van het onroerende goed  
 

 afdeling sectie perceelnr. straat + nr 
  

 
   

  
Ondertekening 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 
minimaal 10 jaar in goede staat zal behouden. 
 

 datum naam aanvrager handtekening 
 
 
 

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

handtekening 

 



 

 
 

OMSCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE WAARVOOR SUBSIDIES WORDEN AANGEVRAAGD 
 
 

0    zonneboilerinstallatie - aantal m² collectoroppervlak: …..…….m² 
- helling van de collector : ……….. °  (vb. horizontaal is 0°, verticaal = 90°) 
- oriëntatie van de collector: ……..…°  (vb. oost = 90°, zuid = 180°,  zuid-west = 225°) 
- datum van installatiewerken (maand en jaartal): ……………………………….. 
 

 Bij te voegen bijlagen: 
- schets of foto van woning waarop de panelen op het dak zichtbaar zijn 
- factuur van de installatie 
 

0    warmtepompinstallatie - energiebron 0 elektrische warmtepomp 
                      0 gaswarmtepomp 
- soort   0  bodem-water 
             0  water-water 
             0  lucht-water 
- COP: ………. 
- vermogen compressor (elektrische warmtepomp): ……… kWel 
- thermisch vermogen (elektrische warmtepomp): ………..  kWth 
- gëinstalleerd gasvermogen (gaswarmtepomp):  ……….. . kW 
- datum van installatiewerken (maand en jaartal): ……………………………….. 

  

Bij te voegen bijlagen: 
- technische informatie van de installatie 
- factuur van de installatie 
 

0    cv-installatie met pelletketel - vermogen van de ketel: ……..kW 
- datum van installatiewerken (maand en jaartal): ……………………………….. 

  

Bij te voegen bijlagen: 
- technische beschrijving van de installatie 
- factuur van de installatie 
 

0    micro-warmtekrachtkoppelings- 
      installatie 

- vermogen van de installatie:   ….. kW 
- datum van installatiewerken (maand en jaartal): ……………………………….. 

  

Bij te voegen bijlagen: 
- technische informatie van de installatie 
- factuur van de installatie 
 

Voor meer informatie 
kunt u zich wenden tot 

Milieudienst 
Tussenmuren 17 
9700 Oudenaarde 

tel. 055/33 51 47 
fax 055/30 13 45 
e-mail : milieu@oudenaarde.be 

 
 VOORBEHOUDEN AAN DE MILIEUDIENST 

Beoordeling  

0  ZONNEBOILERINSTALLATIE 
0  WARMETPOMP  0  bodem-water   0 water-water   0 lucht-water 
0  PELLETKETEL 
0  MICRO-WARMTEKRACHTKOPPELING 
 

Datum plaatsbezoek: ………./………/………. 
 

 0    De voorgestelde werken komen in aanmerking voor subsidiëring 
 0    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 op 

 

 


