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1 Gegevens aanvrager

Naam

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoon

E-mail

IBAN

2 Gegevens maatregelen

nr Techniek Criterium Aantal Kosten totaal inclusief BTW
1 Dakisolatie Rc ≥  3,0 m2 K/W

m2 €

2 Vloerisolatie Rc ≥  3,0 m2 K/W
m2 €

3 Spouwmuurisolatie Rc ≥  1,3 m2 K/W
m2 €

4 Paneelisolatie  Rc ≥  2,5 m2 K/W
m2 €

5 Isolatie massieve muur Rc ≥  2,5 m2 K/W
m2 €

6 Bodemisolatie Rc ≥  2,5 m2 K/W
m2 €

7 HR++-glas (incl. kozijnen) Uglas ≤ 1,2 W/m2  
of spouw 15 mm m2 €

3 Andere subsidiegelden

Zijn voor de voorzieningen al subsidiegelden ontvangen uit andere regelingen?    ja nee

Zo ja, uit welke regeling en welk bedrag heeft u ontvangen?

Regeling

Bedrag in euro

Had u de maatregelen die u nu heeft laten uitvoeren, ook uitgevoerd wanneer u geen subsidie had ontvangen?    
ja nee

graag toelichten

Het indienen van de vaststelling kan uitsluitend door het ondertekende ingescande vaststellingsformulier met de factuur en het betaalbewijs 
te mailen naar postbus@odnhn.nl of per post te sturen naar OD NHN, postbus 2095, 1620 EB Hoorn
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4 Ondertekening

Ik heb alle vragen naar waarheid ingevuld

Naam

Plaats

Datum

Handtekening

Het ingevulde formulier en de bijlagen kunt u sturen naar:
postbus@odnhn.nl

Of opsturen aan:
Omgevingsdienst NHN
Postbus 2095
1620 EB Hoorn

Meer informatie? 

Kijk op onze website of
bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Tel 088 1021398

  

https://www.odnhn.nl/Inwoners/Energiebesparing/Subsidies/Overzicht_subsidies_per_gemeente/Drechterland
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