AANVRAAGFORMULIER TOT HET BEKOMEN VAN EEN
SUBSIDIE VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN GROENDAK
Gegevens van de aanvrager
De subsidie wordt aangevraagd door een:
O Particulier
O Bedrijf

contactpersoon
O Vereniging

contactpersoon
O School

contactpersoon
O Openbaar bestuur 
contactpersoon

:
:
:
:

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Naam :

..............................................................................................………….……..

Adres :

.................................................................................................…………..…..

Telefoon:

………......................................................................................………………

GSM:

……………………………………………………………………………………...

Rekeningnummer:

……………………………………………………………………………

Naam rekeninghouder :

...................................…………………………………………..

Rijksregisternummer of BTW-nummer rekeninghouder:

…………..............………..…

Gegevens over het gebouw waarop het groendak geplaatst wordt
Is de aanvrager eigenaar of huurder van het gebouw ?

0 eigenaar

0 huurder

(DE HUURDER DIENT DIT FORMULIER TER GOEDKEURING TE LATEN ONDERTEKENEN DOOR DE EIGENAAR.)

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

Omschrijving groendak
Voorziene datum van installatie

:

…………………………………………………..

Het groendak wordt geplaatst bij:
O Nieuwbouw of herbouw
O Renovatie
Er wordt gekozen voor een:
O Extensief groendak 
O Intensief groendak


belasting =  ……… kg/m² (20 – 200)
belasting =  ……… kg/m² (200 – 1500)

De draagkracht van het dak werd nagekeken:
O Neen
O Ja, door:
O Architect
……………………………………………………………………
O Ingenieur:
…………………………………………………………………
O Andere (+kwalificatie): …………………………………………………………..………
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Het groendak bestaat uit een:
O
O
O
O
O
O
O
O

Correct gedimensioneerde dragende constructie
Wortelkerende laag
Beschermlaag
(voorkomt beschadigingen van wortelkerende laag)
Drainagelaag
(niet verplicht bij hellend dak)
Filterdoek
(voorkomt dat het substraat de drainagelaag verstopt)
Substraatlaag
Erosiebescherming (voorkomt erosie van substraatlaag)
Vegetatielaag
O Sedums1 en mossen
(extensief groendak)
O Sedums en kruiden
(extensief groendak)
O Sedums, kruiden en grassen
(extensief groendak)
2
O Grassen en heesters
(intensief groendak)
O Grassen, heesters en kleine bomen
(intensief groendak)
O Grassen heesters en grote bomen
(intensief groendak)
O Dakterras
(komt niet in aanmerking voor de subsidie)
De buffercapaciteit van het groendak bedraagt:
Oppervlakte groendak bedraagt:

…………liter/m² (indien beschikbaar)

…………………. m²

Drainage van het groendak zal aflopen naar (in volgorde van voorkeur):
O regenwaterput
O infiltratievoorziening
O oppervlaktewater of gracht
O hemelwaterafvoerleiding
O gemengd rioleringsstelsel
Het groendak wordt aangelegd door:
O de aanvrager
O aannemer

naam :
O leverancier / fabrikant

naam :
O andere

naam :

Geschatte kostprijs:

………………………………..
………………………………..
……………………………………

…………………………… EURO

Graag documentatie bijvoegen in bijlage (productinformatie, detailplan, foto’s, …).

Ondertekende verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement
houdende het verlenen van een subsidie voor de installatie van groendaken.
De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te
behouden.
Ondertekende verklaart in eer en geweten dat het aanvraagformulier correct is ingevuld.

1 Sedum = vetplantje, is beschikbaar in de vorm van voorgekweekte vegetatiematten
2 Heester = struik
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Voor akkoord, de aanvrager,
Naam :

...............................………………………………………………………….

Adres :

..........................…..………………………………………………………….

Handtekening

plaats en datum

Voor akkoord, de eigenaar,
Naam :

...............................………………………………………………………….

Adres :

..........................…..………………………………………………………….

Handtekening

plaats en datum

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de milieudienst, p/a gemeentehuis, Dorpsstraat
99, 2940 Stabroek, tel. 03 210 11 50, fax 03 569 93 97, e-mail milieudienst@stabroek.be.

VOORBEHOUDEN AAN DE MILIEUDIENST
- dossiernummer :
…………………………………………………………………………………………..
- plaatsbezoek door de milieudienst op :………………………………….
opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- principiële goedkeuring door College van Burgemeester en Schepenen op : ………………

----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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SUBSIDIE VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN GROENDAK

BETALINGSAANVRAAGFORMULIER
AANVRAGER
naam
………………………………………………………………………………
straat
………………………………………………………………………………
postnummer en gemeente
……………………………………………………………………………….
rekeningnummer
………………………………………………………………………………

Datum :

Handtekening :

VOORBEHOUDEN AAN DE MILIEUDIENST
- dossiernummer :
…………………………………………………………………………………………..
- controlebezoek door de milieudienst op : ………………………………….
opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………….…………………………
……….……………………………………………………………………….…………………………
……….……………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….………………………………goedkeuring door College van Burgemeester en Schepenen op:………………………………
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