
  Paraaf: ……………… 
 

 

Gereedmelding  Subsidie duurzame energie Gemeente Bladel 
Gereedmeldingsformulier voor particuliere woningeigenaren en VVE’s 
 
Zaaknummer:  ………………………………………………………………….. 
 
Nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, stuurt u het naar: 
Gemeente Bladel  of per e-mail naar  info@bladel.nl  
Postbus 11 
5530 AA  Bladel 

Algemene gegevens: 

Voorletters:…………….  Tussenvoegsel:……………  Naam: .......................................................... 

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

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

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

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

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

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

Datum van de beschikking tot subsidieverlening: ............................................................................ 
 
Adres waar de energiemaatregel wordt aangebracht (indien afwijkend van bovenstaand adres): 

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

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

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

Welk type duurzame energiemaatregel heeft u aangebracht? 
Vink het type maatregel aan waarvoor subsidie is toegekend in de beschikking tot subsidieverlening. 
Vul ook het factuurbedrag in dat u voor deze maatregel hebt betaald aan het gespecialiseerde be-
drijf c.q. de installateur. 
 

Duurzame energie-
maatregelen 

Factuurbedrag 
(incl. BTW) 

Datum  
realisatie 

Uitvoerend gespecialiseerd bedrijf. 

 zonnepanelen)    
 

 zonneboiler    
 

mailto:info@bladel.nl


  Paraaf: ……………… 
 

Duurzame energie-
maatregelen 

Factuurbedrag 
(incl. BTW) 

Datum  
realisatie 

Uitvoerend gespecialiseerd bedrijf. 

 warmtepomp    
 

 overige energie-
installatie 

   
 

 vloerisolatie    
 

 muur-/gevelisolatie    
 

 dakisolatie    
 

 glasisolatie    

 

Benodigde gegevens voor uitkering subsidie: 
Het indienen van dit gereedmeldingsformulier moet plaatsvinden binnen 12 weken na betaling van 
de eindfactuur van het gespecialiseerde bedrijf. De gemeente Bladel keert de aangevraagde subsi-
die uit nadat onderstaande documenten zijn ontvangen.   
 
Bijlage 1: kopie van eindfactuur.  
Dit is de rekening die u ontvangen heeft van het gespecialiseerde bedrijf.  
LET OP: Op deze gespecificeerde factuur moet in elk geval vermeld zijn: 
- welke duurzame energiemaatregel is aangebracht in de woning; 
- de datum waarop de duurzame maatregel is aangebracht; 
- welke materialen zijn toegepast (materiaalkosten); 
- de arbeidskosten (plaatsingskosten); 
- de factuurdatum. 
 
Bijlage 2: kopie van de betalingsbevestiging. 
Onder een betalingsbevestiging wordt verstaan een kopie van een bankafschrift of afschrift van de 
internettransactie van elektronisch bankieren. LET OP: Op dit afschrift is ten minste zichtbaar: 

− 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 gereedmelding. Indien de aangeleverde informatie niet voldoet aan de eisen, dan bestaat het 
risico dat de gereedmelding niet goed getoetst kan worden aan de voorwaarden die zijn genoemd in 
de verordening. Dit kan leiden tot afwijzing van de gereedmelding (artikel 5, lid 1 van de verorde-
ning). De aanvrager is hiervoor zelf verantwoordelijk. 

Ondertekening: 
Ondergetekende heeft één of meer duurzame energiemaatregelen in of aan zijn/haar woning aan-
gebracht en verzoekt het toegekende subsidiebedrag uit te keren. 
 
De aanvrager verklaart dat: 

− Voldaan wordt aan alle voorwaarden uit de subsidieverordening duurzame energie voor particu-
lieren; 

− Dit gereedmeldingsformulier inclusief de bewijsstukken naar waarheid is ingevuld. 
 
 
 
 
Datum:  ..........................................................  Handtekening: ............................................................  


