
Vaststellingsformulier Gemeente Hoorn   

Vaststellingsformulier subsidie energiebesparende maatregelen 2022   

Het indienen van de vaststelling kan alleen door het ondertekende vaststellingsformulier 

met de factuur, de aannemers-installateursverklaring en het betaalbewijs te mailen naar 

postbus@odnhn.nl of per post te sturen naar OD NHN, postbus 2095, 1620 EB Hoorn.   
  

Naam en zaaknummer (zie 

reserveringsbrief)  
  

Adres + huisnummer     

Postcode     

Woonplaats     

Telefoonnummer**     

E-mail    

IBAN     

Bent u eigenaar/bewoner of 

huurder van deze bestaande 

woning?  

       

          Eigenaar/bewoner                 Huurder 

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.     

Gegevens maatregelen   
 

Nr.   Techniek   Criterium    

Aantal  
 Rd 

waarde   
Kosten totaal 

inclusief BTW   

1   Dakisolatie   Rd ≥ 3,5 m2 K/W  m2  Rd  €   

2   Vloerisolatie   Rd ≥ 3,5 m2 K/W  m2  Rd  €   

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

4   Paneelisolatie   Rd ≥ 3,5 m2 K/W  m2  Rd   €   

5   Isolatie massieve muur   Rd ≥ 3,5 m2 K/W  m2  Rd   €   

6   Bodemisolatie   Rd ≥ 3,5 m2 K/W  m2  Rd   €   

7   HR++-glas   
Uglas ≤ 1,2 W/ m2 of spouw 
15 mm    

m2  Uwaarde   €   

8   Infrarood verwarming  
IR-C    

Woning kent minimaal    
(voorlopig) energielabel B   

    €   



9 Laagtemperatuur 

verwarming    
 Zie de toelichting 

maatregelenlijst   
€ 

10 Decentrale 

balansventilatie met 

warmteterugwinning 

Zie de toelichting 

Maatregelenlijst 
€ 

11 

Douche-  
warmteterugwinning  

 Zie de toelichting 

maatregelenlijst   € 

12 Koken op inductie  Zie de toelichting 

maatregelenlijst  
€ 

13 Groene daken  Zie de toelichting 

Maatregelenlijst  
€ 

14 PV-systeem    
(zonnepanelen) 

Zie de toelichting 

maatregelenlijst   

15 Bewezen technologieën 

op het gebied van 

besparen van energie, 

opwekken van 

duurzame energie en  
duurzame warmte   

Het energieloket (het 

Duurzaam Bouwloket) brengt 

een positieve beoordeling over 
de aangevraagde  
maatregelen(en) uit   

 

€ 

Had u de maatregelen die u nu heeft laten uitvoeren, ook uitgevoerd wanneer u geen 

subsidie had ontvangen? (Als u nee antwoordt, ontvangen wij graag een toelichting): 

Ondertekening 

De aanvrager verklaart: 

• dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld

• bij het vaststellingformulier de kopie/kopieën van de factuur/facturen, het

bankafschrift/betaalbewijs (kopie van bankafschrift of pinbon) en de

aannemer/installateursverklaring te hebben toegevoegd

• akkoord te gaan met de controle van de aangeleverde gegeven bekend te zijn met de

voorwaarden van de regeling

Voorletter en naam 

Plaats:  

Datum: 

Handtekening: 

Verplichte bijlagen: 

• kopie/kopieën van de factuur/facturen

• betaalbewijs (kopie van bank- of girorekening of pinbon)

• aannemer-installateursverklaring
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