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

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

Rijksregisternummer:  

 

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

Rekeningnummer:  

 

 

Bevestigt hierbij een mulchaaier te hebben aangekocht voor gebruik op volgende locatie: 

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

Merk en type van de aangekochte mulchmaaier: ..………………………………………………………………………………… 

De hakselaar voldoet aan volgende vereisten voor de subsidie: 

☐ Aankoop vanaf 1 januari 2012 met nettobedrag (zonder btw):  € …………………………………………………. 
 (te bewijzen met factuur of kasticket, maximum 6 maanden na factuurdatum) 

☐ De maaier kan standaard zowel mulchmaaien als gras maaien met opvang in een 
 opvangbox (combimaaier) of de maaier kan enkel mulchmaaien (te bewijzen met kopie uit 
 handleiding) 

☐ Aanwezigheid van een CE-markering (te bewijzen met kopie uit handleiding of foto van het 
 toestel met CE-label) 

☐ Maximum 96 dB gegarandeerd geluidsvermogen gemeten volgens de Europese richtlijn 
 2005/88/EG voor een maaibreedte kleiner dan of gelijk aan 50 cm, (te bewijzen met een 
 kopie uit handleiding of foto van het toestel met geluidsticker) 

  .   .   .    -   
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☐Maximum 98 dB gegarandeerd geluidsvermogen gemeten volgens de Europese richtlijn
2005/88/EG voor een maaibreedte tussen 50 en 70 cm, (te bewijzen met een kopie uit
handleiding of foto van het toestel met geluidsticker)

☐Maximum 100 dB gegarandeerd geluidsvermogen gemeten volgens de Europese richtlijn
2005/88/EG voor een maaibreedte tussen 70 en 120 cm, (te bewijzen met een kopie uit
handleiding of foto van het toestel met geluidsticker)

☐Maximum 105 dB gegarandeerd geluidsvermogen gemeten volgens de Europese richtlijn
2005/88/EG voor een maaibreedte groter dan 120 cm, (te bewijzen met een kopie uit
handleiding of foto van het toestel met geluidsticker)

De betoelaging wordt bekomen na voorlegging van een volledig ingevuld aanvraagformulier EN 
een kopie van de aankoopfactuur en van de handleiding en/of foto van het toestel, waaruit blijkt 
dat de mulchmaaier voldoet aan de vereiste bepalingen (zie hierboven). 
Onvolledige dossiers (ontbreken van bovenstaande bewijzen), komen niet in aanmerking voor de 
subsidie. 

Bij de indiening van een subsidieaanvraag aanvaardt de aanvrager dat de aanwezigheid en het 
gebruik van de mulch- of combimaaier steeds bij hem/haar thuis kan gecontroleerd worden door 
de milieudienst.  Afwezigheid van de maaier op de opgegeven locatie geeft aanleiding tot het 
terugvorderen van de subsidie, verhoogd met € 100 aan administratiekosten. 

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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