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Gemeente Beemster 
 

 

 

AANVRAAGFORMULIER VOOR UITVOERING 
SUBSIDIEVERORDENING VERDUURZAMING 
PARTICULIERE WONINGEN C.A. 2018 GEMEENTE 
BEEMSTER. 

 

 
Met dit formulier kunt u een subsidie aanvragen voor duurzame 
energiebesparende voorzieningen of maatregelen. Voorwaarden op grond 
waarvan de gemeente Beemster subsidie verstrekt zijn na te lezen op  
www.beemster.net. Vul dit formulier in en stuur het, samen met alle 
benodigde documenten, naar: Gemeente Purmerend, t.a.v. team Wonen en 
WMO, postbus 15, 1440 AA  Purmerend. 

 

1 UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Voorletters Geslacht ○ Man   ○ Vrouw 

Achternaam  Tussenvoegsel  
Straat en huisnummer  
Postcode Plaats  
Telefoonnummer  
E-mailadres  
IBAN Rekeningnummer  
Burgerservicenummer  

 

 
 

 

Nummer 
 

Maatregel en/of voorziening 
 

Criterium 
Subsidiebedrag per maatregel en/of 
voorziening in € 

 

Aantal of aantal m² 

 

Installatietechnisch 

1.1 PV-systeem (zonnepanelen of 
fotovoltaïsch paneel) 

 € 0,20/Wp  

1.2 Zonneboiler  € 150,- per m² paneeloppervlak  

1.3 LT-verwarming  € 450,- per woning  

1.4 (Combi)-warmtepomp  € 230,- per kW  

1.5 Douchewater-wtw  € 125,- per stuk  

 
Bouwkundig 

2.1 Dakisolatie Rc ≥ 2,5 m² 

K/W 

€ 9,- per m²  

2.2 Vloerisolatie Rc ≥ 2,5 m² 

K/W 

€ 7,- per m²  

2.3 Spouwmuurisolatie Rc ≥ 1,3 m² 

K/W 

€ 5,- per m²  

2.4 Paneelisolatie Rc ≥ 2,5 m² 

K/W 

€ 10,- per m²  

2.5 Isolatie massieve muur Rc ≥ 2,5 m² 

K/W 

€ 22,- per m²  

2   GEGEVENS VOORZIENINGEN (EN) OF MAATREGEL(EN)   

Geef in onderstaande tabel aan voor welke voorziening(en) en/of 
maatregel(en) u subsidie aanvraagt. Gemeente Beemster kent maximaal 
15% van de gemaakte kosten toe. Deze 15% mag niet hoger zijn dan het 
genoemde bedrag per eenheid voorziening en/of maatregel. 

http://www.beemster.net/


Pagina 2 van 2  

 

2.6 HR++glas U-glas ≤ 1,2 

W/m² K of 

spouw 15 mm 

€ 25,- per m²  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3   FINANCIEN   
 

 
 

 
Let op! U kunt 

maximaal € 1.000,- 
aan subsidie 

aanvragen voor 
een particuliere 

woning en 
maximaal € 2.000,- 
voor een pand van 
een maatschapp. 

organisatie . 

Welke bijdrage vraagt u 
van de gemeente 
Beemster? 

 

 

 

4   ONDERTEKENING   
 

 
 

 
De uitvoering van de voorziening en/of 
maatregel mag niet gestart zijn voor de subsidie 
is verleend. Wanneer wordt met de uitvoering 
van de voorziening en/of 
maatregel gestart? 

Wanneer wordt de toegepaste voorziening en/of 
maatregel opgeleverd? 

Woont u op het adres waar de voorziening en/of 
maatregel wordt getroffen? 

 

Straat en huisnummer 

Plaats 

Wat zijn de totale 
kosten van de 
voorziening(en) of 
maatregel(en), inclusief 
de installatie en BTW? 

Datum 

○ ja > vul hieronder het adres in waar de voorzieningen  en/of 

maatregelen worden getroffen. 

Postcode 

○ nee > 
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Stuur mee: een 
ondertekende 
offerte of 
koopovereenkomst 
van het bedrijf dat 
de werkzaamheden 
uitvoert. 

Handtekening 
aanvrager 

Hieruit moet blijken 
welke 
voorziening(en) 
en/of maatregel(en) 
word(t)(en) 
getroffen. 
 
Ook moet blijken dat 
aan de 
subsidiecriteria, 
zoals genoemd in 
vraag 2, wordt 
voldaan. 


