aanvraagformulier premie groendaken

1. Identificatiegegevens gemeentelijke controleur

goedgekeurd
afgekeurd

Naam:………………………………………………………………………………………..……..……………………………
Functie:…………………………………………………………………………………………………………..………………
Gemeente Brecht
Handtekening (+ datum invullen formulier):

2. Identificatiegegevens aanvrager
Naam:……………………………………………………………...................…………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………...................…………………………………….
Telefoon:…………………………………………Rekeningnummer: BE.......................……………………………………
GSM: ........................................................................... - e-mail: ..............................................................................
Adres van de woning / het gebouw waar het extensief groendak wordt geplaatst:
.....................................................................................................................................................................................
3. groendak

Hoofdgebruik
eengezinswoning
ander gebouw

Toepassingsgebied: het aanleggen van een groendak op een woning of andere gebouwen op het grondgebied
van Brecht voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.
Onder groendak wordt in dit reglement verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of
kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een
vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk.
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw
waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De BTW mag niet worden ingebracht voor
de aftrek (voor BTW-plichtigen). Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt
aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies
teruggevorderd worden. De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te
behouden.

oppervlakte aangelegd groendak in m²:……......………...........................................................…………….………....
Is dit de volledige dakoppervlakte van het gebouw?……………ja / neen ..................................................….....…

Zo niet, motivering:……..........………………………………………………………………………....................……….....
…...........................…………………………………………………………………………………………………………......
....…………………………………………………….…………………………………………………………………………...

4. Bedrag van de bewezen kosten:……………………….............................................…………………………..….

5. Bedrag van de subsidie:
de gemeentelijke premie bedraagt : ........max . 31 €/m2 én 500 €/aanvraag
Maximum 31 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. Indien de aanlegkosten (inclusief BTW)
van het groendak lager zijn dan 31 euro/m2, wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. Het
maximale bedrag voor de subsidie per aanvraag bedraagt 500 euro.
6. Het betreft de aanleg van een groendak geplaatst op …. / …. / ….





bij een bestaande woning
bij een verbouwde woning
bij een nieuwbouwwoning

Enkel vrijwillig geplaatste installaties komen in aanmerking. Verplicht aan te leggen Installaties voortvloeiende uit
een bouwvergunning, stedenbouwkundige verordening of andere regelgeving komen niet in aanmerking.
7. Bijlagen
-liggingsplan met aanduiding van groendak
-een schets van de installatie of voorziening
-gedetailleerde beschrijving
-foto’s
-bewezen kosten: factu(u)r(en), onkostennota's, betalingsbewijzen

handtekening aanvrager
verklaring op eer dat de aanvraag correct is ingevuld

...................................................................

omgeving@brecht.be

