Aanvraagformulier subsidie verbeterplan en duurzaamheidsmaatregelen VvE
Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015
Met dit formulier vraagt een Vereniging van Eigenaren (VvE) als vereniging subsidie aan voor de uitvoering van
het Verbeterplan en de duurzaamheidsmaatregelen. Het kan gebruikt worden:
-

als de kosten van het verbeterplan volledig voor rekening van de VvE komen;

-

(indien van toepassing) voor de duurzaamheidsmaatregelen die voor rekening van de VvE zijn.

Een appartementseigenaar die daarnaast zijn appartement verduurzaamt, kan daarvoor subsidie aanvragen met
het aparte ‘Aanvraagformulier subsidie duurzaamheidsmaatregelen'.

1.

Verklaring
Ik ga akkoord met de voorwaarden en verplichtingen zoals bepaald in de Algemene subsidieverordening
2014 van de gemeente Rotterdam en de Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering
Rotterdam 2015.
Ik verklaar dit formulier inclusief bijlagen naar waarheid en zonder voorbehoud in te vullen.

2.

Kan de VvE haar aandeel in de kosten van de uitvoering van het verbeterplan en de
duurzaamheidsmaatregelen betalen?
ja
nee, een of meer appartementeigenaren vragen een lening aan bij het SVn.
nee, de VvE (tenminste tien appartementen groot) vraagt een lening aan bij het SVn.

3.

Adressen die behoren tot de VvE. Upload voor iedere adres de ‘Bijlage aanvraagformulier subsidie
verbeterplan en duurzaamheidsmaatregelen’.

4.

Straatnaam

, huisnummers

tot en met

; en (indien van toepassing)

Straatnaam

, huisnummers

tot en met

.

Heeft de vereniging of een van appartementseigenaren/bedrijven van de appartementseigenaren in
dit jaar en in de twee voorafgaande jaren staatssteun ontvangen die inclusief de subsidie die u nu
aanvraagt, in totaal het ‘de minimisplafond’ (€ 200.000,-) overschrijdt?
nee, ga verder met vraag 5
ja, namelijk:
de VvE.
de eigenaar/eigenaren van het adres/de adressen

5.

.

Is een eventueel noodzakelijke omgevingsvergunning voor Bouwen verleend?
n.v.t.
ja
nee Let op: de subsidie kan pas worden verleend als de vergunning is verkregen.

6.

Geraamde kosten verbeterplan, inclusief BTW

Kosten

Materiaalkosten van de werkzaamheden die de VvE zelf uitvoert

€

Aanneemsom aannemer(s)

€

Eventueel: overige kosten

€

TOTAAL KOSTEN VERBETERPLAN

€

7.

Geraamde kosten duurzaamheidsmaatregelen VvE, inclusief BTW

Kosten
Vloerisolatie

Dakisolatie

€

Schuin dak: isolatie aan buitenzijde

€

Schuin dak: isolatie aan binnenzijde

€

Schuin dak: vervangen dakbeschot

€

Plat dak: isolatie aan buitenzijde

€

Plat dak: isolatie aan binnenzijde

€

Isolerende voorzetwand

€

Nieuwe CV-installatie

€

Dubbele beglazing

€

TOTAAL KOSTEN DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN

€

