
 

  
 

Aanvraagformulier VerduurSAMEN2030-

impuls 

Energiebesparende maatregelen in particuliere woningen 

 

 

 

 

 

 

Informatie over de subsidieaanvraag 

Beschrijf hieronder waar je subsidie voor aanvraagt. Wat waren de uitkomsten van de woningscan? 

Welke maatregelen wil je nemen en hoe ziet de planning eruit? 

 
  

Vul hieronder je gegevens in 

Naam:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

IBANnummer:  

Datum ontvangst: 

 



 

  
 

Begroting van de subsidiabele kosten 

 

Vul hier het subsidiabele bedrag in dat uit de berekening van de expert is gekomen naar aanleiding 

van de woningscan:  

 

 

 

Bijgevoegd 

☐ De rapportage van de woningscan, uitgevoerd door een expert conform aanpak van het 

Programma VerduurSAMEN2030 

☐ Motivering door de expert dat de voorgenomen verduurzamingsmaatregel(-en) aan de woning van 

aanvrager niet in aanmerking komt (komen) voor subsidie uit de SEEH-regeling van de 

Rijksoverheid 

☐ Berekening door de expert van de kosten van de voorgenomen verduurzamingsmaatregel(-en) 

aan de woning van aanvrager 

☐ Offerte(s) en/of factuur 

☐ Berekening door de expert van de hoogte van de subsidiabele kosten volgens de berekenmethode 

in de SEEH-regeling 

 

 

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de voorwaarden van de ‘Subsidieregeling impuls 

VerduurSAMEN2030’ en de aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Plaats:  

Datum:  

Handtekening: X

 



 

  
 

Voorwaarden: 

 

Op deze aanvraag zijn alle voorwaarden uit de Subsidieregeling impuls VerduurSAMEN2030 van 

toepassing, opgenomen in de paragrafen 1, 2, 5 en 6.  

 

Enkele punten uitgelicht: 

o Particuliere eigenaar-bewoner met woning als hoofdgebruik in de gemeente Bergen (L). 

o De maatregelen komen niet in aanmerking voor subsidie onder de regeling van de Minister 

voor Wonen en Rijksdienst van 23 augustus 2016, nr. 2016-0000486646, houdende 

vaststelling van regels voor het verstrekken van subsidie aan individuele eigenaren-bewoners 

en VvE’s in verband met het stimuleren van omvangrijke energiebesparende maatregelen in 

bestaande koopwoningen (Subsidieregeling energiebesparing eigen huis, “SEEH”). 

o De subsidieaanvraag moet met een aantal documenten worden onderbouwd: 

o De rapportage van de woningscan door een van onze experts 

o Motivering van de expert dat de maatregelen niet onder de SEEH regeling vallen 

o Een berekening door de expert van de kosten van voorgenomen maatregelen 

o Een onderbouwing met offertes en/of een factuur 

o Berekening van de expert van de hoogte van de subsidiabele kosten. Dit wordt 

gedaan volgens de berekenmethode in de SEEH.  

o De aanvrager moet eigenaar en hoofdgebruiker van de woning zijn. 

o De activiteiten zijn uiterlijk 31 maart 2021 uitgevoerd. 

o De activiteiten zijn binnen 12 weken na de subsidieverlening uitgevoerd, tenzij bij 

subsidieverlening anders bepaald.  

o Er is niet eerder door het College van B&W van Gemeente Bergen een subsidie verstrekt 

voor het initiatief. 

o Er is niet eerder voor het initiatief een subsidie verstrekt tot een  maximum van 100% van de 

activiteiten. 

o Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden. 

 


