Subsidie voor het gebruik van hout voorzien
van een FSC- of PEFC-label –
Aanvraagformulier

Het gemeentebestuur van Kortenberg wil de kwaliteit van het materialengebruik bij particuliere
woningbouw verbeteren door een subsidie toe te kennen voor het gebruik van duurzaam hout
voorzien van een FSC- of PEFC label en zo verantwoord bosbeheer en duurzaam materialengebruik
stimuleren.
Gegevens van de aanvrager
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Rekeningnummer (IBAN): BE ………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon- of GSM nummer: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres waar de werken werden uitgevoerd (indien verschillend met voorgaande): ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Ben u eigenaar of huurder van het gebouw?
☐ eigenaar
☐ huurder of vruchtgebruiker*
(*) Indien de aanvrager niet de eigenaar is, moet de eigenaar de aanvraag mee voor akkoord
ondertekenen met vermelding van naam en adres.
Omschrijving van de werken
Label van het materiaal:
☐ FSC
☐ PEFC
Aard van de werken:
☐ Binnenschrijnwerk
☐ Buitenschrijnwerk
☐ Daktimmerwerken

Zijn er nog andere premies aangevraagd? JA / NEE
De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Indien ja, hoeveel en bij welke instantie: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Aanvraag subsidie en bewijsstukken
☐ Ik wens een subsidie van maximum 125 euro aan te vragen voor de aankoop van hout voorzien van
een FSC- of PEFC-label.
☐ Ik heb het reglement van het gemeentebestuur Kortenberg ‘Subsidie voor het gebruik van hout
voorzien van een FSC- of PEFC-label’ gelezen en aanvaard de voorwaarden die werden opgenomen in
het reglement.
Hiervoor heb ik de volgende verplichte bijlage toegevoegd aan het aanvraagformulier:
☐ Factuur van de aankoop met vermelding van



het nummer van het FSC- of PEFC certificaat (COC) van de leverancier.
de aankoop van producten die het FSC- of PEFC label dragen.

☐ Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn
ingevuld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Voor akkoord,

De aanvrager
Plaats: ………………………………………………………………. Datum: ………………………………………………………………….

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
Aankoop of huur herbruikbare luiers
Aanleg hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervoorziening
Uitvoering 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.

