Aanvraag subsidie asbestdakensanering Rijssen-Holten: Doe-Het-Zelf regeling
Versie 2020
(Lees vooraf de voorwaarden op: www.rijssen-holten.nl/asbestsanering)

1.1

Aanvrager

Naam
Adres
Postcode
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerservicenummer

1.2

Plaats

Eigenaar

Is de aanvrager eigenaar van het gesaneerde pand?
Ja (ga door naar punt 2.1) / Nee (*)
(*) Vul bij ‘Nee’ hieronder de gegevens van de eigenaar in en vul de machtiging bij 1.3 in.
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerservicenummer

1.3

Machtiging aan aanvrager

Hierbij verklaar ik, als eigenaar van het pand dat ik de aanvrager machtig om namens mij de
subsidie-aanvraag asbestdakensanering in te dienen. Alle communicatie over deze aanvraag zal
via de aanvrager verlopen. Het besluit over deze subsidie-aanvraag wordt ter attentie van de
eigenaar, naar het adres van de aanvrager verstuurd. Toegekende subsidie wordt uitgekeerd aan
de eigenaar. Aanvrager verklaart hierbij dat hij alle informatie over deze subsidie-aanvraag naar
waarheid zal delen met de eigenaar van het pand.
Datum en handtekening eigenaar:

2.1

Datum en handtekening aanvrager:

Pand(en) waarvan het asbestdak is verwijderd

Is het adres van de sanering hetzelfde als het adres van de eigenaar?
Ja / Nee
(*) Vul bij ‘nee’ hieronder de gegevens van de saneringslocatie in.
Adres
Postcode
Plaats
Omschrijf de sanering (functie object, constructiedeel (bijv. dak- of gevelbeplating), deels of geheel
verwijderd, aantal m2)

Zijn er op hetzelfde adres nog andere panden met een asbestdak over gebleven?
Voeg een schets toe van het gesaneerde pand en de naaste omgeving. Geef op deze
schets aan welk(e) dak of dakdelen zijn gesaneerd en –indien van toepassing- welk(e)
asbestdak(en) nog niet gesaneerd zijn.

Ja / Nee
Bijgevoegd?

□

2.2

Overige informatie over de uitvoering van de sanering

Wat is het referentienummer van de
toestemmingsbrief op uw sloopmelding?
Wanneer is de sanering uitgevoerd? (datum of periode)
Gegevens over de asbest inzamelaar en de afgevoerde hoeveelheid asbest:
•
•
•
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Voeg een kopie van de stortbon toe (met naam inzamelaar, datum afgifte en
gewicht asbest)
Voeg een kopie van de factuur toe (met naam inzamelaar, NAW-gegevens
van de aanvrager of eigenaar, en de kosten voor het gestorte gewicht asbest)
Voeg een kopie van een betalingsbewijs toe (bijv. kopie bankafschrijving)

Bijgevoegd?

□
□
□

Uitbetaling subsidie

Op welke bankrekening moet de toegekende subsidie worden uitgekeerd?
Naam rekeninghouder (eigenaar)
Bankrekeningnummer (IBAN)
Toegekende subsidie komt toe aan alle eigenaren van het gesaneerde pand. Als eigenaar verklaar
ik hierbij dat ik de toegekende subsidie zal delen met de mede-eigenaren die hun deel claimen. Ik
verklaar hierbij dan ook dat ik het college geheel vrijwaar voor eventuele claims van medeeigenaren vanuit deze subsidie-aanvraag.
Datum en handtekening eigenaar:
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Verklaring aanvraag en ondertekening

Hiermee verklaar ik als aanvrager, dat ik alle gegevens behorende bij deze aanvraag naar waarheid
heb ingevuld en aangeleverd.
Naam
Datum
Handtekening
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•
•

Aanvraag indienen
Lever het volledig ingevulde aanvraagformulier samen met de gevraagde documenten digitaal in
via asbestdakensubsidie@rijssen-holten.nl. Zorg ervoor dat uw scans of foto’s goed leesbaar zijn.
Is digitaal inleveren voor u niet mogelijk? Lever uw aanvraag dan in bij het Loket Ruimte in het
gemeentehuis in Rijssen. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig of heeft u vragen? U kunt een
afspraak maken via https://afspraken.rijssen-holten.nl/. Geef daarbij aan dat het om een subsidie
aanvraag asbestdaken gaat.
Kijk voor de openingstijden op https://www.rijssen-holten.nl/home/publicatie/receptie.

