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Premie voor het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie
in vergunde bestaande woningen op grondgebied van
de gemeente Ternat (actiejaar 2014)

A. Informatie voor de aanvrager

Geldigheid
Contactgegevens

Indiening formulier

Dit formulier is geldig voor werken uitgevoerd in 2014 en dient onze dienst te
bereiken vóór 1 juli 2015.
Gemeentehuisstraat 21
1740 Ternat
T 02 583 04 32
F 02 582 77 85

openingsuren: weekdagen: 08u30 – 12u00
donderdag: 18u00 – 20u00
namiddag op afspraak

Bezorg ons dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, samen met de
bijlagen naar bovenstaande gegevens.

B. In te vullen door de aanvrager
Gegevens aanvrager

Gelieve onderstaande gegevens volledig en
vereenvoudigt de behandeling van het dossier.

correct in

te

vullen.

Dit

Voornaam:
Naam:
Straat en huisnummer:
Gemeente:
Rijksregisternummer:

  .   .   -    .  

(bovenaan rechts op de voorzijde van uw SIS-kaart of achteraan op uw identiteitskaart)

Telefoon/gsm:
Emailadres:

IBAN-code: BE              
(wijzigingen van uw post- of bankrekeningnummer tijdens uw subsidieaanvraag moeten zo
vlug mogelijk schriftelijk worden doorgegeven)
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Adres van het gebouw
waarvoor u de subsidie
aanvraagt

 idem aan dat van de aanvrager
 woning waarvoor de toelage wordt aangevraagd is niet dezelfde als de
woonplaats van de aanvrager.
Adres van het gebouw waarvoor een aanvraag wordt ingediend:

C. Voorwaarden
De gemeente Ternat geeft een subsidie voor dakisolatie van € 0,75 per
geplaatste m² isolatie met een maximum van € 75, indien aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
1)
De premie is geldig voor bestaande woningen aangesloten op het
elektriciteitsnetwerk vóór 01/01/2006 en op het grondgebied van Ternat
liggen.
2)
De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle
aankoopfacturen van het isolatiemateriaal met vermelding van merk,
soort, dikte, type en aantal m².
3)
Op de factuur moet het adres en naam van de aanvrager vermeld staan.
4)
De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum tussen
01/01/2014 en 31/12/2014 (uw eindfactuur bepaalt het actiejaar).
5)
De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken vóór 1 juli 2015.
6)
De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van
Ternat op een door de gemeente ter beschikking gesteld
aanvraagformulier.
7)
Elke subsidie kan slechts eenmaal per adres worden toegestaan.
8)
Indien het aantal aanvragen het totaal in de begroting voorzien bedrag
overstijgt, zal het toekennen van de subsidies verlopen in functie van de
datum van aanvraag tot tuitputting van het totaal in de begroting
voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar.
9)
De premie is geldig voor dakisolatie OF zoldervloerisolatie, niet voor
beide, binnen hetzelfde beschermd volume; dit is het woonvolume dat
de werkelijke bewoonde of verwarmde vertrekken omvat.
10) Het isoleren van een zoldervloer kan eveneens in aanmerking komen, als
de zolderruimte niet gebruikt kan worden als kamer.
11) De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag
mag niet worden verrekend om aan de minimumwaarde 3,5 m² K/W te
komen.
12) De Rd-waarde of warmteweerstand wordt bepaald door de dikte van de
isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De
lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rdwaarde worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002.
13) Thermische isolerende folies en dunne reflecterende lagen worden niet
aanvaard als isolatiemateriaal.
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14)

De subsidie kan tot 6 maanden na indiening van de facturen worden
uitbetaald na beslissing van het College van Burgemeester en
Schepenen.

D. Bijlagen
Welke bijlagen dient u
zeker bij de voegen?

-

-

Facturen van materiaal en/of werken die nodig waren voor het
aanbrengen van de isolatie waarbij alle informatie omtrent het
gebruikte materiaal te lezen staat.
Bericht tot uitbetaling subsidie dakisolatie door de intercommunale
eandis.
Schets van het dak met aanduiding van aangebrachte isolatie.

E. Ondertekening

Handtekening
aanvrager

Ondergetekende verklaart te voldoen aan bovengenoemde voorwaarden en
dat de verstrekte informatie correct is.
Datum:

In te vullen door de dienst duurzaamheid
Uit te betalen premie:
Datum:

Stempel:

