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AANVRAAG KLIMAATPREMIE
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een klimaatpremie te
bekomen.
Wie vult dit formulier in?
Dit formulier moet door de aanvrager van de klimaatpremie ingevuld en
ondertekend worden.
Waar moet u dit ingevuld formulier afgeven?
U bezorgt dit formulier ondertekend aan
dienst Grondgebiedzaken, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem

In te vullen door de
gemeentelijke
administratie
dossiernummer

In te vullen door de aanvrager
1. Gegevens over de aanvrager
Naam en voornaam aanvrager
Adres (straat, huisnr., postnr. en
gemeente)
Rijksregisternummer
Telefoon

/

E-mail adres
Rekeningnummer

B

E

2. Gegevens over het adres waarop de premie van toepassing is
Het volgende is enkel in te vullen indien het adres van de plaats van de premie verschillend is van het adres
van de aanvrager.

Adres (straat en nr.)
Postnummer en gemeente
3. Waarvoor wordt een premie aangevraagd
KLIMAATPREMIE WONEN
Isolatie en installatie
Voeg bij de aanvraag een kopie van het rekeninguittreksel als bewijs van overschrijving van de
premie door Fluvius en een kopie van de factuur.

Dak- of zoldervloerisolatie

m²

Muurisolatie
Buitenmuur via buitenzijde

m²

Buitenmuur via binnenzijde

m²
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Spouwmuur

m²

Vloerisolatie

m²

Hoogrendementsbeglazing

m²

Warmtepomp
Geothermische warmtepomp
Lucht-waterwarmtepomp
Hybride warmtepomp
Lucht-luchtwarmtepomp
Warmtepompboiler voor aanmaak sanitair warm water
Zonneboiler voor aanmaak sanitair warm water
Renovatiecoach
Voeg bij de aanvraag een factuur van de Renovatiecoach van de intercommunale Leiedal, een kopie
van de rekeninguittreksels als bewijs van overschrijving van de premies door Fluvius en een kopie
van de factuur van de energiebesparende investeringen.

Uitgevoerde energiebesparende investeringen:
1.
2.
3.

KLIMAATPREMIE VERGROENEN
Geveltuin
Premie aanvragen vóór de aanleg en de aanplant.
Voeg bij de aanvraag foto’s van de gevel en een beplantingsplan met eventuele gevelgeleiding.

Ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen
Premie aanvragen vóór het ontharden en de aanplant.
Voeg bij de aanvraag foto’s van de voortuin en een beplantingsplan.

Vervangen van minimum 5 m² ondoorlaatbare verharding door
beplanting

m²

Vervangen van minimum 5 m² doorlaatbare verharding door
beplanting

m²

Aanplanten van groen
Premie aanvragen na de aanplant.
Voeg bij de aanvraag voor en na foto’s van de nieuwe aanplant en facturen van het plantmateriaal.

Waardevolle hoogstammige bomen, solitair, in rij of in groep
geplant (met uitzondering van bossen en leibomen),
meerstammige bomen, geveerde bomen en hoogstammige
fruitbomen

stuks

Fruitbomen: halfstam, laagstam of leifruit

stuks
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Minimum 10 m gemengde streekeigen
hagen/heggen/houtkanten bestaande uit minimum 4 soorten
struiken die gemengd worden aangeplant

stuks

KLIMAATPREMIE PROJECTEN
Premie aanvragen uiterlijk 2 maanden vóór de start van het initiatief.
Voeg bij de aanvraag een duidelijke omschrijving en kostenberekening.

Bijgevoegde bewijsstukken
Een kopie van het rekeninguittreksel als bewijs van overschrijving van de premie(s) door
Fluvius
Een kopie van de factu(u)r(en)
Foto’s
Beplantingsplan
Omschrijving en kostenberekening voor klimaatpremie projecten

Handtekening
Ondergetekende bevestigt dat bovenstaande gegevens juist zijn en gaat akkoord met de
voorwaarden opgenomen in het reglement van de gemeentelijke klimaatpremie.

Datum

/

/

Handtekening
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