
    
 

 

 
 
 

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen  
 
Aan Burgemeester & Wethouders 
van de gemeente Terschelling 
Postbus 14 
8880 AA  WEST-TERSCHELLING 

 
1. Gegevens aanvrager 

 
Naam en voorletters   ....................................................................................................................................  
 

 Adres, postcode & woonplaats  ....................................................................................................................................  
 

Telefoonnummer   ....................................................................................................................................  
 

E-mail  ....................................................................................................................................  
 
IBAN-nummer  ....................................................................................................................................  

 
 

2. Aangevraagde uit te voeren energiebesparende isolatiemaatregel  
  

o Maatregel Kwaliteit maatregel 
o Spouwmuurisolatie  minimale Rd-waarde 1,1 (m² K/W) 

 
o Dakisolatie minimale Rd-waarde 3,5 (m² K/W) 

 
o Zolder of vlieringisolatie minimale Rd-waarde 3,5 (m² K/W) 

 
o Gevelisolatie minimale Rd-waarde 3,5 (m² K/W) 

 
o Vloer- of bodemisolatie minimale Rd-waarde 3,5 (m² K/W) 

 
o Hoog-rendementsglas o HR++ glas met een maximale U-waarde van 1,2 (W/m²K) 

        
  o Triple glas met isolerend kozijn (triple glas met een maximale U-waarde van 0,7 (W/m²K) 
       en de kozijnen een max. U-waarde van 1,5 (W/m²K) 

  
3. Subsidie  

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het feit of de subsidie alleen wordt aangevraagd of met meerdere aanvragers. 
Offertes of gespecificeerde begroting als bijlage toevoegen. 
 

Isoleren: Percentage v/d subsidiabele  kosten: Met een max. van: 

Alleen 15% 1000,- euro 

Met 2 aanvragers 17,5% 1250,- euro 

Met 3 of meer aanvragers 20% 1500,- euro 
 

 
a. De totale verwachte kosten van het project bedragen (incl. BTW): 

 
€ ……………. 

 
b. Ondergetekende verzoekt om in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie van ……% van de te verwachten 

kosten van het project ter hoogte van: 
 

€ ……………. 
 

c. De eenmalige subsidie wordt aangevraagd 
 

O alleen 
 
O  samen met 1 andere aanvrager  
               
 Naam en voorletters   ....................................................................................................................................  
 

  Adres, postcode & woonplaats  ....................................................................................................................................  
 

Datum binnenkomst: 



 

 

 Telefoonnummer   ....................................................................................................................................  
 

 Handtekening  ....................................................................................................................................  
 
O samen met 2 andere aanvragers 
 
 1e andere aanvrager: 
 Naam en voorletters   ....................................................................................................................................  
 

  Adres, postcode & woonplaats  ....................................................................................................................................  
 

 Telefoonnummer   ....................................................................................................................................  
 

 Handtekening  ....................................................................................................................................  
 
  
 2e andere aanvrager: 
 Naam en voorletters   ....................................................................................................................................  
 

  Adres, postcode & woonplaats  ....................................................................................................................................  
 

 Telefoonnummer   ....................................................................................................................................  
 

 Handtekening  ....................................................................................................................................  
 

 
4. Bij de subsidieaanvraag dient u de volgende stukken te voegen:  

(door het aankruisen van de vakjes verklaart u de stukken te hebben bijgevoegd)  
 
O Offerteaanvraag ondertekend door aanvrager en uitvoerder 
 
O  Productspecificatie waarop de gevraagde kwaliteitseis (Rd-waarde of U-waarde) zichtbaar is  
 
O Bij gezamenlijke aanvraag kopie van de aanvraag van de andere aanvragers bijvoegen.   

 
5. Uitbetaling van de subsidieaanvraag 

 
De subsidie zal worden uitbetaald binnen 2 weken na ontvangst van de eindafrekening, dit bedrag kan afwijken van het 
verwachte aangevraagde subsidie bedrag.  

 
6. Verklaring 

 
 Ondergetekende verklaart de onderstaande gegevens van toepassing:  
 

a. De subsidiabele isolatiemaatregel betreft een bestaande woning (woningen bestemd als woningen in 
bestemmingsplan en in bezit van particuliere woningbezitters); 

b. De orderbevestiging en uitvoering van de isolatiemaatregelen vinden bij aanvraag in het jaar 2020/2021 plaats in 
2020/2021; 

c. De aanvrager staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen van de gemeente Terschelling. 
 

7. Ondertekening 
 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ook staat hij/zij in voor de inhoud van de 
bijlagen. 
 
Ondergetekende is bekend met de subsidievoorwaarden/-criteria die zijn verbonden aan de subsidieverstrekking, zoals 
vermeld in de: 
 
• Algemene wet bestuursrecht 
• Algemene Subsidieverordening gemeente Terschelling 2011 
• Beleidsregels die op de activiteiten betrekking hebben 
• Regeling isolatiemaatregelen  

 
 
   
 Naam: ………………………………………………. 
 
 Plaats  ......................................................................  Datum:  ............................................................................................  

 
 

Handtekening aanvrager: 
 
 


