BIJLAGE: FORMULIER GROENE DAKEN
In het kader van de regeling
“Nadere regels subsidie voor de aanleg van begroeide daken 2016 - 2020”

1.

Subsidieaanvraag voor de locatie(s)

Betreft

Adres

Huisnummer

Postcode

Plaats/deelgemeente

Huurwoning
Eigen woning
Bedrijfsruimte
Anders namelijk








Rechtsvorm:
Woningcorporatie 1
NV 1
BV 1
Vereniging 1
Stichting 1
Vereniging van Eigenaren
Betreft het een monument of beschermd stadsgezicht? JA/NEE (door halen wat niet van toepassing is)

2.
2.1

Plangegevens
Planning werkzaamheden:
(geplande) startdatum uitvoering begroeid dak:
(geplande) datum oplevering begroeid dak:

2.2

dd/mm/jj
dd/mm/jj

Financiën
Begrote kosten begroeid dak voorziening

€ …………………..

1

Beschikbare subsidie bijdrage 50% van subsidiabele kosten exclusief BTW met een maximum
van € 15/m2
Aanvraagformulier verlening subsidie groene daken (versie 28-12-2018)

2.3

Specificatie begroeid dak systeem
…………………m2
........................ º
extensief/intensief (*)
wortelwerende laag/drainagelaag/substraatlaag/
vegetatielaag (*)
mos/sedum/kruid/gras/struiken/bomen/overig namelijk (*)

Aantal m2 begroeid dak
Dakhelling (in graden)
Type begroeid dak
Aanwezige lagen 2
Type begroeiing
*) doorhalen wat niet van toepassing is.

3.

Dikte substraatlaag (cm)

…………………cm

Type drainagelaag

………………….

Waterbufferendvermogen (liter/m2) 3

…………………l/m2

Gegevens aannemer
Naam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Telefoon
Inschrijfnummer KvK

: ………………………………………
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………. Plaats: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………. Plaats: ……………………………………….

Checklist
Bij deze aanvraag dient u de volgende stukken te voegen:

Een bewijs van tekenbevoegdheid (uittreksel KvK).

Bewijs van eigendom, bijvoorbeeld door middel van een afschrift van de (koop)akte of een uittreksel
uit de kadastrale legger.

Machtiging, wanneer aanvrager niet de eigenaar is of aanvraagt namens VVE (machtiging van
eigenaar of VVE en bij VVE vergaderbesluit VVE)

Foto of kaart of technische tekening van het dak.

Productinformatie/productblad met aantal liter/m2 waterbufferend vermogen

Gespecificeerde begroting met offerte (uren, hoeveelheden en materialen) van kosten van de
begroeid dak voorzieningen, voorzien van aantal m 2 en systeemopbouw.
Eventuele opmerkingen/aanvullingen:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Meer lezen over privacy en hoe Gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op
Rotterdam.nl/privacy

2

Conform begroting / offerte
Aanvraagformulier verlening subsidie groene daken (versie 28-12-2018)

