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Aanvraagformulier bijdrage energiebesparende maatregelen woningen 
2021-2022 
 

A. ALGEMENE GEGEVENS 
 

A1. GEGEVENS AANVRAGER 
 
De natuurlijk persoon moet ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente 
Schiermonnikoog . 
 
Naam en voorletters ___________________________________________________ 
 
Straat en huisnummer ___________________________________________________ 
 
Postcode  ___________________________________________________ 
 
Plaats   ___________________________________________________ 
 
Telefoonnummer ___________________________________________________ 
 
E-mailadres  ___________________________________________________ 
 

A2. BANKGEGEVENS AANVRAGER 
 
IBAN-nummer  ___________________________________________________ 
 
Tenaamstelling  ___________________________________________________   
 
Plaats   ___________________________________________________ 
 

B. ENERGIE BESPARENDE MAATREGELEN 
 
Het moet gaan om één of meerdere van de energie besparende maatregelen zoals genoemd in de uitvoeringsregeling. 
Geef aan welke maatregel bij u uitgevoerd is en waarvoor u dus deze declaratie indient.  

a. Getroffen energiebesparingsmaatregelen: 
 
 
 
 
 

b. Besteed bedrag aan maatregel (bedrag op kassabon/ betalingsbewijs): 
 

 

C. BIJLAGEN 
 
We hebben een aantal bijlagen nodig om uw aanvraag te verwerken. Wij nemen alleen volledige aanvragen in 
behandeling. 
 

 Kopie nota van aanschaf materiaal/apparaat of uitgevoerde werkzaamheden op briefpapier van betreffend 
      bedrijf waar het materiaal gekocht is/die het werk uitgevoerd heeft. 
 
Bij aanschaf van een koel- of vriesapparaat extra aan te leveren: 
 

 Kopie van het bewijs van energieklasse (ten minste label C)  
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 Kopie van het bewijs van inlevering oude apparaat door vermelding van inname op de verkoopnota van het      

nieuwe apparaat. Let op dit moet de verkoper op de nota schrijven! 
 
 

D. VERKLARING 
 
Ondergetekende verklaart: 
 

• Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld. 

• Bevoegd te zijn voor het indienen van deze aanvraag. 

• Bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die door de  
verstrekker van deze bijdrage daartoe zijn aangewezen. 

 
 
 

ONDERTEKENING 
 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend door aanvrager 
 
 
Plaats  _____________________  Datum  _____________________ 
 
 
Naam  _____________________  Handtekening _____________________ 
 
 
 
Advies: Wij vragen u om het aanvraagformulier nogmaals goed door te lezen, om te kijken of alles is ingevuld en alle 
benodigde bijlagen zijn toegevoegd. 
 
 

Aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen kunt u opsturen naar:  
 

Gemeente Schiermonnikoog 
Postbus 20 

9166 ZP 
Schiermonnikoog 

postbus20@schiermonnikoog.nl  

mailto:postbus20@schiermonnikoog.nl
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Uitvoeringsregeling energiebesparende maatregelen woningen 2021- 
2022 Schiermonnikoog  
 
 

Voor wie is de regeling bedoeld?  eigenaren van koopwoningen en huurders van huurwoningen 
(permanent bewoond) 

 
Hoe hoog is de subsidie? maximaal € 80,- voor één of meerdere maatregelen 
 
Wat is de bijdrage bij duurdere maatregelen? maximaal € 80,- voor duurdere maatregelen 
 
Waar kan ik het bedrag besteden? bij bouwmarkten, elektronicawinkels, internetbedrijven etc. Ook 

(op aanvraag) bij één van de bedrijven op Schiermonnikoog. (Deze 
bedrijven verkopen uit magazijn of zijn bereid bestellingen te doen 
op aanvraag) 

 
Wat zijn de voorwaarden? het subsidiebedrag mag alleen besteed worden aan een eigen 

koop- of huurwoning 
 
Wanneer kan ik de subsidie aanvragen? tussen 01-03-2022 en 31-12-2022 
 
Hoe gaat de uitbetaling van de subsidie? u kunt de kosten declareren bij de gemeente tot uiterlijk 31 

december 2022. U dient hierbij een volledig ingevuld formulier in te 
leveren plus kopie kassabon of rekening op het betreffende adres 

  

U kunt het tegoed of de bijdrage van maximaal € 80,- besteden aan: 
• naad- en kierdichting 

• radiatorfolie 

• waterbesparende douchekop (voorwaarde 4,5 tot 5 liter / klasse Z) 

• stand-by-killer (NB moderne LED televisies hebben erg weinig sluipgebruik) 

• LED verlichting (vervanging van elke lamp die langer dan 1u/pd brand is interessant) 

• leidingisolatie (i.v.m. legionella risico is isolering van waterleidingen af te raden)  

• elektrisch (inductie) koken (werken meestal op 3 fasen = 3x25A) 

• zuinige apparatuur (ten minste label C apparatuur (nieuwe klassering) 

• pompschakelaar vloerverwarming (voorwaarde A-klasse energielabel) 

• waterzijdige inregeling CV installatie (erkende installateur-kosten.ca.€ 300,-  max. bijdrage.€ 80,-) 

• doorstroomboiler (NB meestal krachtstroomgroep nodig) 

• energieadvies 

• warmtescan woning 

• aanschaffen droogmolen 

 

Nadere uitleg en voorwaarden:  
Zie voor bovenstaande maatregelen en materialen de website van Duurzaam Bouwloket 
www.duurzaambouwloket.nl/maatregelen Kijk onder “kleine maatregelen / bespaartips in huis”. Hier is per maatregel 
uitgebreide informatie te vinden over de voordelen, de kosten en waar op te letten. 
 
Bij declaratie van de gemaakte kosten van maximaal € 80,- dient u kassabon(nen) of een rekening toe te voegen waarbij 
het product duidelijk omschreven is en gekoppeld aan het woningadres van de koop- of huurwoning. 
 
Voor informatie en/of vragen kunt u terecht bij:  
Gemeente Schiermonnikoog, postbus20@schiermonnikoog.nl of 0519-535050. 

 

http://www.duurzaambouwloket.nl/maatregelen

