
 

 

 

Teruggave Energieadvies op Maat  

Met dit formulier kunt u uw drempelbedrag terugvragen dat u eerder heeft  betaald voor het opstellen van een 
Energieadvies op Maat. Als u voor uw woning of gebouw een maatwerkadvies door de adviseur van het 
energieloket gemeente Schiermonnikoog heeft laten opstellen, komt u na uitvoeren van maatregelen, in 
aanmerking voor teruggave van het drempelbedrag. 

Voor deze teruggave gelden in ieder geval de volgende voorwaarden: 

a. U bent eigenaar van de woning in de gemeente Schiermonnikoog waarvoor het maatwerkadvies is 
afgegeven of een aanvrager namens een stichting of vereniging. 

b. Het maatwerkadvies is opgesteld door een gecertificeerd adviseur, verbonden aan het Energieloket van de 
gemeente Schiermonnikoog. 

c. De teruggave wordt slechts éénmaal per woning verstrekt. 

d. U heeft het drempelbedrag voor het Energieadvies op Maat betaald. 

e. De hoogte van het drempelbedrag en daarmee van de teruggave bedraagt € 200,00 inclusief BTW.  

f. Het advies is afgegeven op of na 1 mei 2019 

g. U heeft in uw woning voor minimaal € 1.000 inclusief btw geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen die 
staan genoemd in het maatwerkadvies. 

1. Persoonlijke gegevens 

  Aanvrager (eigenaar/ bewoner) 

  Achternaam   

  Tussenvoegsel(s)   

  Voorletters   

  Geslacht 0 man 0 vrouw 

  Geboortedatum (dd-mm-jjjj)   

 Burgerservicenummer (BSN)   

 Rekeningnummer (van aanvrager)   

 Straat en huisnummer   

  Postcode en woonplaats   

  Telefoon privé   

  E-mailadres (niet verplicht)   

2. Maatwerkadvies 

 

  Straat en huisnummer van het pand   

  Datum waarop het advies is afgegeven  ...... -- ...... -- ...... 

3. Bewijsstukken 

Onderstaande bewijsstukken moeten worden meegestuurd. 

a. Kopie van de factuur met omschrijving van de verrichte werkzaamheden op adres. 

b. Betalingsbewijs van de factuur. 



 

 

Let op! 

1. Stuur alle benodigde bewijsstukken mee voor een goede afhandeling van uw teruggave. 

2. Het in strijd met de waarheid ondertekenen en/of het verschaffen van onjuiste/onvolledige informatie in 
het kader van deze aanvraag kan leiden tot weigeren van verlening en verstrekking van de 
aangevraagde subsidie dan wel terugvordering van de reeds uitbetaalde subsidie en het doen van 
aangifte bij het Openbaar Ministerie. 

3. Houd rekening met een behandeltermijn van acht weken, na ontvangst door de gemeente 
Schiermonnikoog. 

4. Een spoedprocedure is niet mogelijk. 
5. Vragen? Bel voor informatie 0519-535050. 

Tot slot 

Stuur uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met de bewijsstukken naar: 

Gemeente Schiermonnikoog  
T.a.v. Financiën 
Postbus 20 
9166 ZP SCHIERMONNIKOOG 

4. Ondertekenen 

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en verklaar te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Ik 
ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden gecontroleerd aan de hand van bestanden van externe organisaties 
en dat mijn gegevens worden vastgelegd bij de gemeente. 

Naam aanvrager : Datum ...... -- ...... -- 20.. 

 

Handtekening aanvrager : 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie voor meer informatie de Spelregels Energieadvies op maat op de website van de gemeente 
Schiermonnikoog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


