
Aanvraagformulier

Tijdelijke subsidieregeling
MaatWerkAdviezen voor woningen

MWA voor energiebesparing

Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen in de kosten voor het opstellen van een

maatwerkadvies energiebesparing. Als u voor uw woning een maatwerkadvies door een erkend

adviseur laat opstellen, komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie.

Voor deze subsidie gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

• U bent eigenaar én bewoner van een woning in Nederland waarvoor het maatwerkadvies is

afgegeven;

• Het advies is opgesteld door een gecertificeerd adviseur die beschikt over een geldig

procescertificaat BRL 9500-02;

• De subsidie wordt slechts éénmaal per woning verstrekt;

• De hoogte van het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 200,-- inclusief BTW;

• Het advies is afgegeven op of na 1 juli 2009.
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1. Persoonlijke gegevens

Aanvrager

Achternaam

Tussenvoegsel(s)

Voorletters

Geslacht 0 man 0 vrouw

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) _____--______--__________

Voormalig sofi-nummer � Burgerservicenummer (BSN)

Rekeningnummer (van aanvrager) Naam Bank

IBAN BIC

adres � Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoon privé

Telefoon werk

E-mailadres

2. Maatwerkadvies

Factuurbedrag € 

Datum waarop het advies is

afgegeven (dd-mm-jjjj) _____--______--_________

Vraag uw adviseur � Certificaat nummer adviesbedrijf 1

3. Bewijsstukken

Onderstaande bewijsstukken moeten worden meegestuurd.

� Kopie van de factuur met omschrijving van de verrichte werkzaamheden op uw woonadres;

� Betalingsbewijs van de factuur.

1 Vraag uw adviseur of kijk op www.kbi.nl/zoek-een-certificaathouder, zoek op BRL 9500 – 02 Maatwerkadvies

Woningen, KOMO.
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LET OP!

• Stuur alle benodigde bewijsstukken mee voor een goede afhandeling van uw subsidieaanvraag;

• Zie voor de exacte subsidievoorwaarden de Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen

(www.senternovem.nl/maatwerkadvies).

• Het in strijd met de waarheid ondertekenen en/of het verschaffen van onjuiste/onvolledige informatie in het

kader van deze aanvraag kan leiden tot weigeren van verlening en verstrekking van de aangevraagde

subsidie dan wel terugvordering van de reeds uitbetaalde subsidie en het doen van aangifte bij het

Openbaar Ministerie;

• Houd rekening met een behandeltermijn van circa vier weken.

• Een spoedprocedure is niet mogelijk.

• Vragen? Kijk op www.senternovem.nl/maatwerkadvies

TOT SLOT

Stuur uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met de bewijsstukken naar:

SenterNovem

Afd. MaatWerkAdvies

Postbus 17

6130 AA SITTARD

4. Ondertekenen
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden
gecontroleerd aan de hand van bestanden van externe organisaties (bijvoorbeeld gemeente of kadaster) en dat mijn
gegevens worden vastgelegd in een database van SenterNovem.

Naam aanvrager

Datum ___ -- ___-- 20..
Handtekening aanvrager


