Subsidie voor woning-eigenaren met Ooievaarspas verantwoorden
Let op:
Dit formulier moet uiterlijk 1 jaar na de subsidieverlening bij de gemeente worden ingediend en uiterlijk 12 weken
nadat de activiteiten zijn verricht.

Zaaknummer verleningsbeschikking

1

Gegevens aanvrager
Voornaam (1 of meerdere)		
Voorvoegsel(s)
Achternaam (volgens paspoort of ID-kaart)
Straat				
Postcode			

		

		

Huisnummer

		

Huisnummer

Plaats		

Telefoonnummer
E-mailadres

2

Adresgegevens van de woning
Adresgegevens van de woning waarvoor u subsidie verantwoord
Straat				
Postcode			

3

		

Plaats		

Uw subsidie verantwoording
U verantwoord subsidie voor
Dak-, vloer- of gevelisolatie
Glasisolatie
Verwarmen op schone energie
Koken op schone energie

4

Bijlagen
Hieronder vindt u een overzicht per onderdeel van de bijlagen die u dient mee te sturen met de
verantwoording van uw subsidie.
Dak-, vloer- of gevelisolatie

A

bij uitvoering door een aannemer:
• (Een kopie van) de eindfactuur (niet ouder dan 4 maanden) van de aannemer met een
specificatie van de toegepaste materialen en andere noodzakelijk te maken kosten en aantal m2.
• Een ondertekende verklaring van de aannemer dat de isolatie volgens het instructieblad is
aangebracht met daarop verplicht vermeld het aantal m2 het toegepaste product en de
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geïsoleerde delen benoemd.
• Een foto van de situatie na het aanbrengen van de isolatie.

Subsidie voor woning-eigenaren met Ooievaarspas verantwoorden

1/2

B

bij uitvoering in eigen beheer:
• De (kopieën van) gespecificeerde nota’s van aangeschafte materialen (niet ouder dan 4
maanden) en andere gemaakte noodzakelijke kosten bij isolatie inclusief het aantal m2.
• Een foto van de situatie na het aanbrengen van de isolatie.
Als er op de facturen ook ander werk of andere materialen staan, vermeld dan welke kosten onder
het subsidieverzoek vallen. Dit kunt u op de facturen aangeven of in een verzamelstaat.
Glasisolatie

A

bij uitvoering door een aannemer:
• (Een kopie van) de eindfactuur (niet ouder dan 4 maanden) van de aannemer met een
specificatie van de toegepaste materialen en andere noodzakelijk te maken kosten en aantal m2.
• Een foto van de situatie na het aanbrengen van de glasisolatie.

B

bij uitvoering in eigen beheer:
• De (kopieën van) gespecificeerde nota’s van aangeschafte materialen (niet ouder dan 4
maanden) en andere gemaakte noodzakelijke kosten bij glasisolatie inclusief het aantal m2.
• Een foto van de situatie na het aanbrengen van de glasisolatie.
Als er op de facturen ook ander werk of andere materialen staan, vermeld dan welke kosten onder
het subsidieverzoek vallen. Dit kunt u op de facturen aangeven of in een verzamelstaat.
Verwarmen op schone energie
• de facturen van de gemaakte kosten (niet ouder dan 4 maanden), voor de uitvoering van een of
meerdere activiteiten door installateurs en warmteleveranciers.
• de schriftelijke bevestiging van het verwijderen van de aardgasaansluiting door netbeheerder.
Koken op schone energie
• de facturen van de gemaakte kosten (niet ouder dan 4 maanden), waarbij de kosten van de
kookplaat worden vermeld.

5

Verklaring en ondertekening
Verklaring indiener en ondertekening
• ik weet dat voor deze aanvraag de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 en de
Subsidieregeling wonen op schone energie Den Haag 2022 gelden;
• ik weet dat het verplicht is mee te werken aan een mogelijke controle in de woning om te
beoordelen of de subsidie terecht is verstrekt;
• ik weet dat ik mij verplicht tot het meedoen aan een gemeentelijk volgsysteem, om de uitvoering
van de maatregelen te kunnen volgen;
• ik de werkzaamheden binnen 1 jaar na ontvangst van de subsidie heb uitgevoerd;
• ik binnen 12 weken na de werkzaamheden deze verantwoording afleg aan de gemeente.
Datum		

		

Plaats

Handtekening aanvrager
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