
        Energiepremie-regeling WEK 2019

Aanvraag indienen voor 30 november, na 30 november wordt het volgend jaar in behandeling genomen
te claimen deel:

maatregel : voorziening: eenheid: premiebedrag: aantal: totaal bedrag:

1 Vloerisolatie met R hoger dan 1,3 m2.K/W m2 6,00€                                    -€                  

2 Bodemisolatie met R hoger dan 1,3 m2.K/W m2 6,00€                                    -€                  

3 Spouwmuurisolatie met R hoger dan 1,3 m2.K/W m2 8,00€                                    -€                  

4 Gevelisolatie met R hoger dan 1,3 m2.K.W m2 9,00€                                    -€                  

5 Dak- of vlieringisolatie met R hoger dan 1,3 m2.K/W m2 9,00€                                    -€                  

6 Doe-het-zelf toepassing isolatie R hoger dan 1,3 m2.K/W m2 4,00€                                    -€                  

7 HR++ glas of hogere isolatiewaarde m2 30,00€                                  -€                  

8 Fotovoltaische zonne-energie (PV-systeem) (maximaal 1x per 2 jaar) per Wpiek 0,30€                                    -€                  

9 Zonneboiler stuk 300,00€                                -€                  

10 Energielabel p/won. 25% van de kosten  -€                  

11 Verwarming d.m.v. warmte/koude opslag/warmtepomp p/won. 1.000,00€                             -€                  

12 Bijdrage voor een electrische fiets p/stuk 150,00€                                -€                  

13 Alternatieve besparingen van milieu en energie (ter goedkeuring commissie) 25% van de investering  -€                  

14 Vervanging bestaande verlichting in LED totaalbedrag 25% van de investering  -€                  

totaal: -€                  

Deze premieregeling is alleen van toepassing voor leden die ook energie via de WEK van "Energie Van Ons" afnemen. 
Maximale premiebedrag per lid is € 500,- (met uitzondering van onderdeel warmte/koude opslag).

Als door de leden van WEK in 2018 meer subsidie wordt geclaimd dan het jaarlijkse budget, zal de hoogte van de susidie naar rato naar beneden worden bijgesteld.

Een aanvraag is volledig als deze voorzien is van een factuur, naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en handtekening.

Een aanvraag die niet volledig is ingediend kan niet worden gehonoreerd.

Subsidie op warmte/koude opslag kan niet in combinatie met de overige subsidies aangevraagd worden.

De toegekende subsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het factuurbedrag.

Bij mogelijke discussies over de uit te keren subsidie beslist het bestuur.

Een aanvraag met een factuurdatum na 1 november kan in het daaropvolgende jaar worden meegenomen.

naam:

adres: formulieren inleveren bij:

woonplaats: Bert Veenendaal

tel.: Roede 31

e-mail: 8731CT  Wommels

bankrekeningno:


