AANVRAAG SUBSIDIE
Meer natuur - Bebossing

Identificatiegegevens aanvrager
Je dient de aanvraag in als:
Natuurlijke persoon
Rechtspersoon
Vereniging
Natuurlijke persoon:
Naam aanvrager: ...................................................................................................................
Adres:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

E-mail:

..............................

Tel: ……………………………………

Rijksregisternummer: .............................................................

Rechtspersoon/vereniging:
Naam organisatie: ..................................................................................................................
Adres:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Ondernemingsnummer: ...........................................................
Contactpersoon: .....................................................................
E-mail:

..............................

Tel: ……………………………………

Rekeningnummer: ..................................................................
Adres waarvoor de subsidie wordt aangevraagd:

................................................................
................................................................

Ik ben (aankruisen wat van toepassing is):
-bewoner
-toekomstig bewoner
-verhuurder
van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Meer natuur
Bebossing
 15€ per are.
WANNEER zal het werk uitgevoerd worden:
Begindatum:....................
Einddatum: .....................
KADASTRALE GEGEVENS VAN PERCEEL WAAR WERKEN WORDEN VOORZIEN
...........................................................................................................................................
Welke BOOMSOORTEN zullen gebruikt worden (zie lijst)?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Aantal m² dat bebost wordt: .................................................................................................
Aantal bomen: ....................................................................................................................
Werd een vergunning aangevraagd: ja / neen
Voorwaarden:


Subsidie is enkel mogelijk indien er geen andere subsidies werden aangevraagd bij
andere instanties.



U bent verplicht om het terrein voor minstens twintig jaar bebost te laten. Als u de
beboste percelen toch kapt, kaalslaat, rooit of ontbost, dan moet u de subsidie
terugstorten.



Als u bebost als compensatie voor een ontbost gebied, kunt u deze subsidie niet krijgen.
Er is ook geen subsidie mogelijk indien dit werd opgelegd via een vergunning of via
uitspraak van de rechtbank.



Het bos is vanaf 5 jaar na de aanplant openbaar toegankelijk.



Plantmaat: 12/14

Ik, ondergetekende, verklaar op eer dat bijgevoegde aanvraag correct is ingevuld en geef toelating
aan de gemeentelijke ambtenaar om controle uit te oefenen.

……./……./…….

.......................................................

(datum)

(handtekening)

Gelieve dit document samen met de overzichtslijst en een kopie van de facturen in te
dienen bij de Milieudienst, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte of
milieudienst@depinte.be.

BIJLAGE AANVRAAGFORMULIER: Overzichtslijst Facturen
(in te leveren na uitvoering van de werken)
Naam: …………………………………………………………………………………………………..
Voornaam: ……………………………………………………………………………………………..
Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………….
Postnummer: …………….

Nr.

Datum

Gemeente: …………………………………………………………….

Naam
leverancier/aannemer

Soort
materiaal/product

Hoeveelheid

Bedrag
BTW inclusief

