Subsidie voor de aankoop of huur van
herbruikbare luiers – Aanvraagformulier

Het gemeentebestuur van Kortenberg wil de inwoners stimuleren om gebruik te maken van
herbruikbare luiers in plaats van luiers voor eenmalig gebruik, teneinde de afvalberg die gepaard gaat
met die laatste, zo veel mogelijk te beperken. Gezinnen worden eveneens gestimuleerd om het gebruik
van herbruikbare luiers uit te testen.
Gegevens van de aanvrager
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Rekeningnummer (IBAN): BE ………………………………………………………………………………………………………………..
Naam en voornaam van het kind: …………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum van het kind: ………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon- of GSM nummer: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Aanvraag subsidie en bewijsstukken
☐ Ik wens een subsidie van maximum 150 euro aan te vragen voor de aankoop van herbruikbare luiers.
☐ Ik wens een subsidie van 20% van de factuur aan te vragen voor de huur van herbruikbare luiers
voor 1 maand.
☐ Ik heb het reglement van het gemeentebestuur Kortenberg ‘Subsidie voor de aankoop of huur van
herbruikbare luiers’ gelezen en aanvaard de voorwaarden die werden opgenomen in het reglement.
Hiervoor heb ik de volgende verplichte bijlagen toegevoegd aan het aanvraagformulier:
☐ een kopie van de aankoopfactu(u)r(en)
☐ een kopie van het identiteitsbewijs van het kind of een attest van de huisarts (bij aanvraag vóór de
geboorte).
☐ Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn
ingevuld.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor akkoord,

De aanvrager
Plaats: ………………………………………………………………. Datum: ………………………………………………………………….
De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Misschien komt u in aanmerking voor andere klimaatsubsidies?
De gemeente geeft subsidie voor een aantal andere maatregelen die het klimaat ten goede komen.
Heeft u nog andere aanpassingen uitgevoerd of plannen hiertoe die mogelijk in aanmerking komen?
Check onderstaande lijst en mis geen enkele subsidie:
-

Energieaudit
Duurzaam bouwadvies
Aanleg groendak
Dak- en muurisolatie
Aanleg hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervoorziening
FSC/PEFC-hout
Thermografisch onderzoek

Een overzicht en alle informatie vindt u op de gemeentelijke website:
www.kortenberg.be/milieusubsidies.

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

