AANVRAAGFORMULIER VOOR DE AANLEG VAN EEN GROENDAK

Aanvrager
Ondergetekende heeft kennis genomen van het subsidiereglement terzake en doet een
aanvraag tot subsidie van de werken hierna beschreven:
• naam (*)

……………………………………………………………………………

• rijksregisternummer (*) …………………………………………………………………
• straat (*)

……………………………………………………………………………

• postnr & gemeente (*)

…….…………………………………………………………

• telefoon / GSM (*) ……………………………………………………………………………
• e-mail

……………………………………………………………………………

• IBAN-nummer:

……………………………………………………………………………

• adres in aanmerking komend gebouw (*) (indien verschillend van adres
hierboven) of lotnummer (bij nieuwbouw indien huisnummer nog niet gekend)
…………………………………………………………………………………………
• naam en adres van de eigenaar van het gebouw indien de aanvrager zelf geen
eigenaar is (*):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(*) verplicht in te vullen velden

Omschrijving van de werken
Geplande begin- en einddatum van de werken:

………………………………………

Type gebouw
□

woning of bijgebouw met woonfunctie

□

andere

Type van groendak :
□

extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak)

□

andere

Type dak :
□

plat dak

□

hellend dak

Oppervlakte aan te leggen groendak (in m²): …………………………………
Beschrijving huidige toestand en het aan te leggen groendaksysteem:
………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………………
“De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt
in acht. Voor meer informatie, zie https://www.ninove.be/privacyverklaring”.

………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Voeg een bouwplan bij van de woning of het gebouw met daarop aangeduid de
zones waar het groendak wordt aangelegd.
Handtekening

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van alle
voorwaarden in het reglement

…………………………………………………………………………………………
Handtekening
eigenaar

(enkel indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw)

…………………………………………………………………………………………
Datum

…………………………………………………………………………………………

Bezorg deze aanvraag aan:

Meer informatie:

Het college van burgemeester en schepenen
Dienst Leefmilieu
Centrumlaan 100
9400 Ninove

Dienst Leefmilieu
Tel : 054 31 32 67
Email : leefmilieu@ninove.be

Controle aanvraag (in te vullen door de dienst Leefmilieu)
• naam:

………………………………………………………………………………

• functie:

………………………………………………………………………………

• dossiernummer:

………………………………………………………………………………

• plaatsbezoek op:

………………………………………………………………………………

• opmerkingen:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Subsidiebedrag: ……………………………….EUR

“De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt
in acht. Voor meer informatie, zie https://www.ninove.be/privacyverklaring”.

BETALINGSFORMULIER VOOR DE AANLEG VAN EEN GROENDAK

Aanvrager
Ondergetekende heeft kennis genomen van het subsidiereglement terzake en doet een
aanvraag tot subsidie van de werken hierna beschreven:
• naam (*)

……………………………………………………………………………

• rijksregisternummer (*) …………………………………………………………………
• straat (*)

……………………………………………………………………………

• postnr & gemeente (*)

…….…………………………………………………………

• telefoon / GSM (*) ……………………………………………………………………………
• e-mail

……………………………………………………………………………

• rekeningnummer

……………………………………………………………………………

• adres in aanmerking komend gebouw (*) (indien verschillend van adres
hierboven) of lotnummer (bij nieuwbouw indien huisnummer nog niet gekend)
…………………………………………………………………………………………
• naam en adres van de eigenaar van het gebouw indien de aanvrager zelf geen
eigenaar is (*):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(*) verplicht in te vullen velden

Omschrijving van de werken
Het betreft de aanleg van een groendak geplaatst op (datum) ……………….................
Type gebouw
□

woning of bijgebouw met woonfunctie

□

andere

Type van groendak :
□

extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak)

□

andere

Type dak :
□

plat dak

□

hellend dak

Oppervlakte groendak (in m²): …………………………………
De aanleg gebeurde door:
□

de bouwheer/eigenaar/huurder

□

aannemer

□

andere: ……………………………………………………………………

“De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt
in acht. Voor meer informatie, zie https://www.ninove.be/privacyverklaring”.

Beschrijving van de uitgevoerde werken (+ aanduiding op plan van de plaats van het
groendak indien dit verschilt van de oorspronkelijke aanvraag):
………………………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………………………………….
Bedrag van de bewezen kosten : …………………………………………EUR
Voeg de nodige facturen bij ter staving van de gedane uitgaven.
Handtekening

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van alle
voorwaarden in het reglement en stemt in met een plaatsbezoek ter
controle van de aanleg en het in goede staat houden van het
groendak.

………………………………………………………………………………………….
Handtekening
eigenaar

(enkel indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw)

………………………………………………………………………………………….
Datum

………………………………………………………………………………………….

Bezorg deze aanvraag aan:

Meer informatie:

Het college van burgemeester en schepenen
Dienst Leefmilieu
Centrumlaan 100
9400 Ninove

Dienst Leefmilieu
Tel : 054 31 32 67
Email : leefmilieu@ninove.be

Controle aanvraag (in te vullen door de dienst Leefmilieu)
• naam:

………………………………………………………………………………

• functie:

………………………………………………………………………………

• dossiernummer:

………………………………………………………………………………

• plaatsbezoek op:

………………………………………………………………………………

• komt de aanvrager in aanmerking voor subsidie: Ja/Nee
• zo neen, reden:

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• bedrag van de bewezen kosten: ………………EUR
• subsidiebedrag: ……………………………….EUR
• handtekening:

“De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt
in acht. Voor meer informatie, zie https://www.ninove.be/privacyverklaring”.

