AANVRAAG SUBSIDIE
Meer natuur – Aanleg Groendak

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
Aanleg groendak + stabiliteitscheck
 De premie bedraagt 20 euro per m² met een maximum van 300 euro per adres.
Bestaat het groendak uit een draineerlaag, substraatlaag en vegetatielaag over de volledig
aangelegde oppervlakte?
Ja
Neen (je aanvraag komt niet aanmerking)
Beschrijf de materialen die gebruikt zijn voor de substraatlaag (mogen geen chemische
materialen zijn)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Wie voert de werken uit?
Aannemer
Jijzelf
Bestaat de vegetatielaag enkel uit sedum (vetplantjes)?
Ja
Neen:
-

Percentage sedum: ..............................................................................................

-

Omschrijving andere planten: ................................................................................

Verplichte bijlagen:
- plan van het gebouw met aanduiding van de daken
- kopie van de factuur
- foto’s van het groendak met aanplanting
Stabiliteitscheck: geef de oppervlakte van je bestaand plat dak (moet minstens 6 m² zijn) +
bijlage: verslag van de stabiliteitsingenieur, foto van het dak, plan van het gebouw, kopie van de
factuur
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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

Houtsoort

Hoeveelheid

Bedrag
BTW inclusief

