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Aanvraagformulier Subsidie duurzame energie Gemeente Bladel 
Aanvraagformulier voor particuliere woningeigenaren en VVE’s. 
 
Nadat je het aanvraagformulier hebt ingevuld en ondertekend, stuur je het met alle bijlagen naar: 
Gemeente Bladel  of per e-mail naar  info@bladel.nl 
Postbus 11 
5530 AA  Bladel 

Algemene gegevens van de woningeigenaar: 

Voorletter(s) ………………  tussenvoegsel(s):………………  Naam: .............................................  

Straatnaam + huisnummer:  ......................................................................................................  

Postcode:  ......................................................................................................  

Woonplaats:  ......................................................................................................  

Telefoonnummer:  ......................................................................................................  

E-mail adres:  ......................................................................................................  

IBAN-nummer:  ......................................................................................................  

Adres waar de energiemaatregel is aangebracht (indien afwijkend van bovenstaand adres): 

Straatnaam + huisnummer:  ......................................................................................................  

Postcode:  ......................................................................................................  

Woonplaats:  ......................................................................................................  

Welk type duurzame energiemaatregel heb je aangebracht? 
Vink het type maatregel aan waarvoor je subsidie wilt aanvragen. Vul ook het factuurbedrag in dat je 
voor deze maatregel hebt betaald aan het gespecialiseerde bedrijf c.q. de installateur. Je kunt voor 
meerdere maatregelen subsidie aanvragen. Het totaalbedrag waarvoor je subsidie kunt krijgen is  
echter € 2.500,00 per kalenderjaar.  
 

Duurzame energie-
maatregelen 

Datum realisatie 
maatregel 

Hoogte van de investering 
conform factuur 

Uitvoerend gespecialiseerd 
bedrijf. 

    

 zonnepanelen    
 

 zonneboiler    
 

 warmtepomp    
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Duurzame energie-
maatregelen 

Datum realisatie 
maatregel 

Hoogte van de investering 
conform factuur 

Uitvoerend gespecialiseerd 
bedrijf. 

    

 overige energie-
installatie 

   
 

 vloerisolatie    
 

 muur-/gevelisola-
tie 

   
 

 dakisolatie    
 

 glasisolatie    

Doe je een aanvraag voor een zonneboiler, warmtepomp of overige 
energie-installatie?  
Noteer dan hieronder het typenummer zodat deze op de ISDE apparatenlijst kan worden opgezocht. 
Alleen apparaten die zijn vermeld op de ISDE apparatenlijst worden goedgekeurd. Het subsidiebedrag 
op de ISDE lijst komt niet overeen met het subsidiebedrag dat je kunt krijgen met deze subsidieaan-
vraag.  
 
Type Zonneboiler:  ……………………………………………………………………… 
Type Warmtepomp:  ………………………………………………………………………  
Type energie-installatie:  ………………………………………………………………………      

Heb je eerder een gemeentelijke bijdrage aangevraagd voor het tref-
fen van duurzame energiemaatregelen voor deze woning? 
0 nee 
0 ja  
 
Zo ja, wanneer en voor welk type maatregel heb je eerder een aanvraag ingediend? 
 

subsidieverordening 2013 – 
2015 
 

subsidieverordening 2017 – 
2018 
 

Subsidieverordening 2020 - 
2021 

0 zonnepanelen 0 zonnepanelen 0 zonnepanelen 
0 zonneboiler 0 zonneboiler 0 zonneboiler 
0 warmtepomp 0 warmtepomp 0 warmtepomp 
0 vloerisolatie 0 vloerisolatie 0 vloerisolatie 
0 muur/gevelisolatie 0 muur/gevelisolatie 0 muur/gevelisolatie 
0 dakisolatie 0 dakisolatie 0 dakisolatie 
0 glasisolatie 0 glasisolatie 0 glasisolatie 

Benodigde gegevens: 
Het is belangrijk dat aan dit aanvraagformulier een aantal bijlagen wordt toegevoegd. Indien de on-
derstaande bijlagen ontbreken, of zij voldoen niet aan de omschrijving, dan is de aanvraag niet vol-
ledig en wordt deze niet in behandeling genomen. 
 
Bijlage 1: kopie van de factuur met een beschrijving van de duurzame energiemaatregel. 
 
Dit is de factuur die je hebt ontvangen van het gespecialiseerde bedrijf dat de duurzame maatregel 
heeft uitgevoerd. 
De factuur geeft inzicht in: 
- welke duurzame energiemaatregel is aangebracht in de woning; 
- de specificaties van de uitgevoerde duurzame energiemaatregel; 
- de datum waarop de maatregel is aangebracht; 
- welke materialen zijn toegepast (materiaalkosten); 
- de arbeidskosten (plaatsingskosten); 
- de factuurdatum. 
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Bijlage 2: kopie van het betalingsbewijs. 
 
Onder een betalingsbevestiging wordt verstaan een kopie van een bankafschrift of afschrift van de 
internettransactie van elektronisch bankieren. Op dit afschrift moet ten minste het volgende zicht-
baar zijn: 
- de naam en het adres van de aanvrager van de subsidie; 
- het IBAN-nummer van de aanvrager; 
- het factuurbedrag van de duurzame energiemaatregel; 
- de naam en het rekeningnummer van het gespecialiseerde bedrijf; 
- de boekingsdatum of datum van de afschrijving van het factuurbedrag. 
 
Alle overige informatie van het bankafschrift mag onleesbaar worden gemaakt. 
 
Het is belangrijk dat bovenstaande bijlagen alle informatie bevatten die nodig is voor de beoordeling 
van de aanvraag. Indien de aangeleverde informatie niet voldoet aan de eisen, dan bestaat het ri-
sico dat de aanvraag niet goed getoetst kan worden aan de voorwaarden die zijn genoemd in de 
Nadere regels. Dit kan leiden tot afwijzing van de aanvraag (artikel 5, lid 1 van de Nadere regels). 
De aanvrager is hiervoor zelf verantwoordelijk. 

Ondertekening: 
Ondergetekende heeft duurzame energiemaatregelen in of aan zijn/haar woning aangebracht en 
verzoekt in aanmerking te komen voor subsidie. 
 
De aanvrager verklaart dat: 

− Hij/zij kennis heeft genomen van de nadere regels subsidie duurzame energie en energiebespa-
ring voor particulieren 2022, eerste wijziging; 

− Voldaan wordt aan alle voorwaarden uit de nadere regels subsidie duurzame energie en ener-
giebesparing voor particulieren 2022, eerste wijziging; 

− Dit aanvraagformulier inclusief de bewijsstukken naar waarheid is ingevuld; 

− Voor de genoemde maatregelen niet eerder een subsidie van de gemeente Bladel is verkregen 
voor deze woning; 

− De duurzame energiemaatregelen reeds zijn aangebracht op het moment dat het aanvraagfor-
mulier wordt ingediend. 

− De duurzame energiemaatregelen zijn aangebracht ná 23 juli 2022. 
 
 
Let op: Je kunt enkel subsidie aanvragen voor maatregelen die reeds zijn uitgevoerd, je kunt 
de aanvraag indienen tot uiterlijk 12 maanden na de uitvoering. Verder kan alleen subsidie 
verkregen worden voor maatregelen die zijn uitgevoerd ná 23 juli 2022.  
 
 
 
Datum:  ..........................................................  Handtekening: ............................................................  
 
 


