
Aanvraagformulier Gemeente Den Helder

Subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw, 
Subsidiejaar 2023

Let op: Subsidieaanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen 
van de voorzieningen.

Het indienen van de aanvraag kan alleen door het ondertekende aanvraagformulier met 
de offerte te mailen naar: postbus@odnhn.nl 
of per post te sturen naar OD NHN, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn  

Gegevens aanvrager

Voorletter + naam: Dhr. / mevr. *

Adres + huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:**

E-mail: 

Bent u eigenaar-bewoner van deze 
bestaande woning Ja/nee*

NB.  Wij  gebruiken  uw  persoonsgegevens  alleen  voor  de  behandeling  van  uw  subsidieaanvraag.  Uw 
persoonsgegevens  worden  niet  langer  bewaard  dan  noodzakelijk  is  conform  de  daarvoor  geldende 
selectielijsten van de Archiefwet. Het onderdeel aangegeven met een ** is niet verplicht.  

Let op:
 U komt niet in aanmerking voor subsidie als de techniek door “doe-het-zelf” wordt 

aangebracht !
 Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken van deze lijst indien sprake is 

van een uitbreiding van een bestaande woning. 
 Bij isolatie dient in de offerte de Rd waarde te worden vermeld en bij glas de U-

waarde.
 Subsidie wordt per maatregel berekend over arbeid – isolatie materiaal en Btw

Aannemer/ installateur

Naam aannemer/ installateur:

Offertenummer:

Is het bedrijf gecertificeerd, aangesloten bij een 
belangenvereniging of ingeschreven bij de KVK – 
Bouwsector / installatiesector?

mailto:postbus@odnhn.nl


Gegevens maatregelen

Vul de tabel in met de volgende gegevens voor de desbetreffende maatregel:
 Aantal m2

 Kosten €
NR
.

Maatregel Criteria  Aantal Kosten totaal inclusief 
BTW

1 Spouwmuur isolatie Ten minste Rd 1,1 [m²K/W] m2 €

2 Binnengevel isolatie Ten minste Rd 3,5 [m²K/W] m2 €

3 Buitengevel isolatie Ten minste Rd 3,5 [m²K/W] m2 €

4 Vloerisolatie Ten minste Rd 3,5 [m²K/W] m2 €

5 Bodemisolatie Ten minste Rd 3,5 [m²K/W] m2 €

6 Dakisolatie Ten Minste Rd 3,5 [m²K/W] m2 €

7 Kozijnen vervangen Ten hoogste U 1,2 [W/m²K] m2 €

8 Beglazing vervangen Ten hoogste U 1,2 [W/m²K] m² €

9 Bewezen technologieën op 
het gebied van besparen 
van energie

De Omgevingsdienst 
Noord Holland Noord 
brengt een positieve 
beoordeling over de 
aangevraagde maatregel 
uit

€

Tips:
Op de website van het  Duurzaam Bouwloket vindt u onafhankelijke informatie over isolatie en 
andere energiebesparende maatregelen. Ook kunt u uw offerte delen met het Duurzaam Bouwloket 
voor een onafhankelijke kwaliteitscontrole.
Milieu Centraal geeft tips, adviezen en achtergrondinformatie over belangrijke milieuonderwerpen, 
zoals energiebesparing, duurzame energie, vervoer, voeding en afval. Hier krijgt u tips om zelf iets 
aan milieuproblemen te doen.

Planning

Datum start uitvoering:

Maand en jaar oplevering voorziening(en):

Ondertekening

De aanvrager verklaart:
 dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
 bij het aanvraagformulier de offerte/opdrachtbevestiging voor de te treffen maatregel te 

hebben gevoegd
 akkoord te gaan met de controle van de aangeleverde gegevens
 bekend te zijn met de voorwaarden van de regeling

Voorletter + naam: Dhr. / mevr. *
Plaats:
Datum: 

Handtekening:

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Verplichte bijlage:
Offerte / opdrachtbevestiging voor de te treffen maatregelen.                             
Heeft u geen offerte toegevoegd? Dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.


