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Aanvrager (naam en voornaam): ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Rijksregisternummer: 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Rekeningnummer: 

☐ Ik ben eigenaar van het gebouw.
☐ Ik ben huurder van het gebouw.

☐ Het gaat om een woning.
☐ Het gaat om een bedrijfsgebouw.
☐ Het gaat om zowel een woning én bedrijfsgebouw.

Adres van de plaats waar de zonne-installatie zal worden geplaatst (indien verschillend van 
bovenvermeld adres):  

..………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Het betreft een installatie voor de verwarming van: 

☐ Sanitair water ☐ Gebouw ☐ Zwembad

Oppervlakte van de collector (in m²): ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Helling van de collector (helling tussen 20° en 50° zullen bij voorkeur behandeld worden): …………. 

. . . - 
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Oriëntatie van de collector (noord-zuid-west-oost en varianten): …………………………………………………….. 

Kostprijs (inclusief btw en plaatsing): € ……………………………………………………………………………………………………………. 

Datum van plaatsing: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum factuur (aanvraag max. 6 maanden na factuurdatum): ……………………………………………………………………. 
Gelieve een kopie van de factuur bij uw aanvraag te voegen. 

Zijn er nog andere premies aangevraagd? 

☐ Neen
☐ Ja, bij volgende instanties: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de bepalingen van het subsidiebesluit. 

Datum:   

Handtekening: 

Terug te sturen naar milieu@wortegem-petegem.be of per post naar

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem t.a.v. Milieudienst, Waregemseweg 35, 

9790 Wortegem-Petegem.
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