AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR
HET PLAATSEN VAN EEN COMBIWARMTEPOMPSYSTEEM
VOOR WONINGVERWARMING EN VERWARMING VAN
SANITAIR WATER
Terug te bezorgen aan: het College van Burgemeester en Schepenen van Stabroek, p/a
gemeentehuis, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek, tel. 03 210 11 55, duurzaam@stabroek.be.

Gegevens van de aanvrager:
Naam van de aanvrager:………………………………………………………………………………
Adres van de aanvrager: ………………………………………………………………………………
Telefoon (overdag bereikbaar):……………………………………………………………………….
Rekeningnummer en gegevens rekeninghouder:
Iban-nr

B

E

Bic-code
Naam en voornaam van de rekeninghouder…..……………………………………………………

Bent u eigenaar of huurder van het gebouw?
o Eigenaar
o Huurder (in dit geval moet de eigenaar mee voor akkoord ondertekenen)
Is het gebouw een woning, een bedrijfsgebouw of gemengd?
o Woning
o Bedrijfsgebouw
o Gemengd
Omschrijving van de installatie
Adres van de plaats waar de warmtepomp geplaatst zal worden:
o Idem als adres aanvrager
o …… ……………………………………………………………………………………………………
Is de milieuvergunning reeds verkregen?
o niet van toepassing
o ja, op datum ..…………………………………………………………………………………………
o nee
Opgenomen elektrisch vermogen van de warmtepomp:……………………………………….kW
Nuttig thermisch vermogen van de warmtepomp:……………………………………………....kW
COP gemeten volgens de ‘standaard rating conditions’ van EN14511 voor vloerverwarming
of gelijkwaardig:…………………………………………………………………………………………
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Warmtebron:
o ventilatielucht
o buitenlucht
o grond
o water
Warmteafgiftesysteem (uitgezonderd sanitair warm water):
o vloerverwarming
o muurverwarming
o plafondverwarming
o…………………….
Andere verwarmingssystemen in het gebouw:
o niet van toepassing
o ………………………………………………………………………………………………………….
voor de verwarming van ……………………………………………………………………………….
Kostprijs (inclusief plaatsing en BTW):……………………………….....(zie bijgevoegde factuur)
Worden er nog andere subsidies aangevraagd?
o nee
o ja, bij …………………………………………………………………………………………………..

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement
houdende het verlenen van een subsidie voor het plaatsen van zonneboilers en
warmtepompsystemen.
Ondergetekende verklaart in eer en geweten dat de aanvraag correct is ingevuld.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met alle bepalingen van het reglement,

De eigenaar

De aanvrager

Naam:…………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………….

Plaats en datum:………………………………………………………………………………………..
Bijlage : factuur

----Het gemeentebestuur Stabroek is verantwoordelijk voor de verwerking van je
persoonsgegevens. Deze worden verwerkt door onze medewerkers en gebruikt om de
gevraagde dienstverlening te realiseren. De verwerking van uw gegevens blijft beperkt tot de
beoogde dienst. We geven deze niet door aan derden behalve als dit voor een bepaalde dienst
gevraagd wordt of kadert in onze privacyverklaring. Je kan ten alle tijde schriftelijk vragen je
gegevens in te zien, te verbeteren of te schrappen. Hoe je dat doet kan je integraal nalezen in
onze privacyverklaring op www.stabroek.be
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