Subsidieaanvraag sedumdak “Groene Pet”
Deze aanvraag betreft:

O
O
O
O

Een particuliere woning
VVE
Maatschappelijk vastgoed
Wonen en werken gecombineerd

1. Gegevens aanvrager
Naam
Vraagt aan namens
Wanneer u aanvraagt namens bv.
sportclub, vve, bedrijf of anders

Adres 1
Postcode 1
Woonplaats 1
Telefoon
Mobiel
E-mailadres
BSN nummer
KvK Nummer
In geval van rechtspersoon / bedrijf

Bankrekeningnummer + IBAN
Rekeningnummer ten gunste van

2. Gegevens sedumdak
Adres 2
Wanneer anders dan adres hierboven

Postcode 2
Woonplaats 2
Oppervlakte van het te subsidiëren
dak(deel). Minimaal 6 m2
Het aan te vragen subsidiebedrag
25 € p. m2 – max. € 2.500 p. perceel

Het dak is geschikt voor
sedumdakbedekking
De eventuele helling van het dak
bedraagt:

O ja
O nee

Kenmerk omgevingsvergunning1

1

Vul hier het kenmerk van de aan u verleende Omgevingsvergunning in indien sprake is van:
Nieuwbouw
Constructieve wijziging aan het bouwwerk
- Wijziging van een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht
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3. Bent u de eigenaar van het pand?
O ja
O nee ->

Laat de eigenaar de bijgevoegde toestemmingsverklaring
ondertekenen (onderdeel 7).

4. Met deze aanvraag moet u bewijsstukken meesturen
Kruis aan wat u meestuurt:
O Foto van het dak in huidige situatie (geen foto van google, maar een eigen recente foto)
O De gespecificeerde offerte van de dakdekker of leverancier van het materiaal
O Een ondertekende toestemmingsverklaring van de eigenaar als het pand niet van u zelf is (zie
onderdeel 7 bij deze aanvraag).
O Een omgevingsvergunning wanneer er sprake is van:
a. Nieuwbouw
b. Constructieve wijziging aan het bouwwerk
c. Wijziging van een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht

5. Ondertekening
Ondertekende (naam)_____________________________________________________________
Verklaart op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met, de subsidievoorwaarden van het
uitvoeringsprogramma “Groene Pet” 2014-2016 en verklaart deze aanvraag voor subsidie naar
waarheid te hebben ingevuld.
Datum:

__________________________

Handtekening aanvrager:

__________________________

6. Opsturen
Stuur het volledig ingevulde & ondertekende aanvraagformulier met bewijsstukken op naar:
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo
o.v.v. Subsidieaanvraag sedumdaken
U mag alle documenten ook inscannen en per mail opsturen naar: gemeente@hengelo.nl (ook weer
onder vermelding van ‘Subsidieaanvraag sedumdaken’)
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7. Toestemmingsverklaring van de eigenaar.
Dit formulier moet u invullen wanneer u het sedumdak wilt aanleggen op
een pand waar u niet zelf de eigenaar van bent.

Gegevens aanvrager
Naam
Dit is de naam van de persoon die de
subsidie aanvraagt

Gegevens van de eigenaar
Naam eigenaar of eigenaren
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

Gegevens sedumdak
Adres
Postcode
Woonplaats

Ondertekening
Ondertekende (naam eigenaar)______________________________________________________
Verklaart op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met, de subsidievoorwaarden van het
uitvoeringsprogramma “Groene Pet” 2014-2016 en verklaart in te stemmen met deze aanvraag voor
subsidie.
Datum:

__________________________

Handtekening eigenaar:

__________________________
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