
Aanvraagformulier subsidieregeling 
‘Lelystad warm en asbestvrij’

Wanneer kunt u voor een subsidie in aanmerking komen
• als u een activiteit heeft die overeenkomstig is met het doel van de subsidieregeling;
• die voldoet aan de voorwaarden van de ASVL en de betreffende subsidieregeling;
• en waarvan het subsidieplafond (maximum aan financiële middelen) nog niet is bereikt.

Doel
De subsidie heeft tot doel om, door de verwijdering van asbestdaken en deze te vervangen door nieuwe goed 
geïsoleerde daken, energiearmoede te voorkomen of te verminderen. Door een asbestdak te saneren en dakisolatie
aan te brengen worden de energielasten verlaagd.

Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor woningen met een verblijffunctie in de gemeente Lelystad. De aanvrager of 
belanghebbende dient in de woning woonachtig te zijn. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt €10.000,- per
aanvrager. Indien u een ‘laag inkomen’ heeft bedraagt de maximale hoogte van de subsidie €20.000,- per aanvrager.

Hoe vraagt u subsidie aan? 
• door het aanvraagformulier volledig in te vullen, bijlagen bij te voegen en te ondertekenen en op tijd in te dienen

via subsidiebureau@lelystad.nl.

Alleen compleet ingevulde en tijdig ingediende aanvragen inclusief bijlagen kunnen in behandeling worden genomen. 
Na uitvoering van de activiteiten en werkzaamheden, waarvoor u subsidie ontvangt, dient u een eindverantwoording in 
te dienen. De subsidie wordt bij de eindverantwoording formeel vastgesteld.

Deze aanvraag tot susbidie kan tot en met 31 december 2024 worden ingediend.

Na verzending van dit formulier
• ontvangt u een bevestiging per e-mail dat wij uw subsidieaanvraag hebben ontvangen;
• ontvangt u binnen enkele weken bericht of uw aanvraag volledig is en binnen welke termijn op uw aanvraag

wordt beslist.

Nog vragen?
Heeft u vragen over het invullen van dit formulier? Neem dan contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer
14 0320 of via subsidiebureau@lelystad.nl.
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1. Gegevens huiseigenaar

Naam

Voorletter(s)

Geboortedatum

Straat en huisnummer (inclusief toevoeging)

Postcode en plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

U vraagt subsidie aan voor  uzelf        iemand anders
Indien u subsidie aanvraagt voor uzelf gaat u door naar vraag 3.

 2. Wettelijke vertegenwoordiging

Naam

Straat en huisnummer (inclusief toevoeging)

Postcode en plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Bijvoegen als bijlage  bewijsstuk waaruit blijkt dat u de wettelijke vertegenwoor-
diger van belanghebbende bent

3.  Rekeningnummer

IBAN nummer

Ten name van

Bijvoegen als bijlage  bewijsstuk waaruit rekeningnummer en tenaamstelling van 
de aanvrager blijkt.

4.  Woning en eigenaarschap
Doet u een aanvraag voor het adres hierboven (onder 1)?
U kunt alleen een aanvraag indienen voor de woning waarin u 
zelf woonachtig bent. Dat geldt niet als er sprake is van 
wettelijke vertegenwoordiging.

  ja       nee

Bent u of is de belanghebbende de rechtsgeldige eigenaar 
van de woning op dit adres?

  ja       nee

Bent u of is de belanghebbende woonachtig in deze woning?   ja       nee

Verhuurt u of de belanghebbende de woning?   ja       nee

Is er sprake van een VVE?
Indien er sprake is van een VVE dient u bewijsstukken 
te overleggen waaruit blijkt hoeveel particuliere woningeigena-
ren (die tevens woonachtig zijn in de woning) én wooneenheden 
onderdeel zijn van de VvE.

  ja       nee
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5.  Subsidiabele activiteiten
Voor welke activiteiten uit de subsidieregeling 
vraagt u subsidie aan?

U kunt meerdere antwoorden geven

Let op: U kunt alleen subsidie krijgen voor het 
aanbrengen van dakisolatie en het verstevigen, 
of vernieuwen van de dakconstructie als u uw 
asbestdak laat verwijderen.

 het verwijderen van een asbestdak
 het aanbrengen van dakisolatie
 het verstevigen, verbeteren of vernieuwen van de   
        dakconstructie

Voor welk bedrag vraagt u subsidie aan? (inclusief BTW)

Kosten voor inventarisatie van een asbestdak.

Kosten van een bouwkundig advies met betrek-
king tot het nieuw te plaatsen dak, de constructie
daarvan, en de benodigde isolatie.

Onderzoeks- en/of legeskosten voor de subsidia-
bele activiteiten en/of de hiervoor noodzakelijke 
vergunningen en/of ontheffingen.

Kosten voor inventarisatie van de bodem in het 
kader van bodemverontreiniging bij een asbestdak.

Kosten voor de voorbereiding en het saneren van 
bodemverontreiniging bij een asbestdak.

Kosten voor materialen, werkzaamheden en 
verplichtingen voor, of behorende bij het saneren 
van het asbestdak.

Kosten voor materialen en werkzaamheden voor 
het aanbrengen van een vervangend dak.

Kosten voor het verbeteren, verstevigen of 
vernieuwen van de dakconstructie.

Kosten voor materialen en werkzaamheden voor 
het aanbrengen van isolatiemateriaal.

Totale subsidiabele kosten

(Let op: zie artikelen 7 en 9 voor de hoogte van de 
subsidie en de subsidiabele kosten).

Bijgevoegd als bijlage

 een offerte/factuur voor de inventarisatie van het asbestdak

 een offerte voor het verwijderen en afvoeren van het asbestdak

 een offerte voor de materialen en werkzaamheden voor het 
aanbrengen van een (gedeeltelijk) vervangend dak

 indien van toepassing een overzicht van de gemaakte of 
de te maken advies-, onderzoeks- en/of legeskosten voor de 
subsidiabele activiteiten en/of de hiervoor noodzakelijke vergun-
ningen en/of ontheffingen
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Vervolg bijgevoegd als bijlage

 indien er sprake is van een VvE, bewijsstukken waaruit blijkt 
hoeveel particuliere woningeigenaren (die tevens woonachtig 
zijn in de woning) onderdeel zijn van de VvE

 voor zover er door of namens een VvE een aanvraag wordt 
gedaan, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, bewijsstukken dat de 
aanvrager bevoegd is de aanvraag te doen, zoals een actuele 
uitdraai van het handelsregister of het overleggen van een 
getekende volmacht

 een offerte voor het leveren en aanbrengen van isolatie-
materiaal met een Rd-waarde van minimaal 3.5 m² K/W. Of 
een specificatie waaruit blijkt wat de kosten zijn en waarop de 
Rd-waarde van minimaal 3.5 m² K/W te vinden is van het aan 
te brengen isolatiemateriaal

 een offerte voor het verstevigen, verbeteren of vernieuwen 
van de dakconstructie

 een offerte of factuur van het onderzoek van de bodem in 
het kader van bodemverontreiniging bij een asbestdak

 een offerte voor de voorbereiding en het saneren van 
bodemverontreiniging bij een asbestdak

 een recent bewijsstuk van maximaal 1 maand oud waaruit 
blijkt wat uw bankrekeningnummer is

6.  Inkomensgegevens
Heeft u al eerder aanvraag gedaan voor een 
gemeentelijke (minima)regeling (bijvoorbeeld een 
bijstandsuitkering, IOAW e.d.)? 

  ja       nee

Zo ja, welke regeling?

Is uw (gezamenlijk) maandinkomen in de laatste 
drie maanden lager dan 120% van de voor u 
geldende bijstandsnorm?

Let op: Wij toetsen het inkomen van de huiseigenaar 
of eigenaren. Indien er sprake is van een inkomen 
lager dan 120% van de voor u geldende bijstands-
norm komt u mogelijk in aanmerking voor een 
hogere subsidie, namelijk 20% van de totale kosten 
met een maximum van €20.000.

  ja       nee

Bij NEE slaat u onderstaande vraag over en gaat u door naar de 
ondertekening.

Zijn uw inkomensgegevens van de afgelopen drie 
maanden bekend bij de gemeente Lelystad?

  ja       nee

Bij NEE dient u uw (gezamenlijke) inkomensspecificaties van de 
afgelopen drie maanden te overleggen.
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 Ondergetekende verklaart:

1. dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en niets te hebben verzwegen. Het onjuist of onvolledig invullen van 
dit formulier kan leiden tot het weigering van de subsidie. Ten onrechte verstrekte bedragen worden teruggevor-
derd. De ingeleverde bewijsstukken worden gecontroleerd op juistheid;

2. alle gegevens in het aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld en alle bijlagen naar beste weten te 
 hebben verstrekt;
3. als na toekenning van de subsidie blijkt dat de uitvoering, de bijbehorende werkzaamheden of de gemaakte kosten 

afwijken van de aanvraag dan moet de aanvrager dit direct melden bij het college van de gemeente Lelystad;
4. een dermate administratie beschikbaar te hebben dat bij controle een overzicht en bewijsstukken aanwezig zijn van 

de aangevraagde subsidie;
5. bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de ASVL en de 
 toepasselijke subsidieregeling;
6. alle aanvullende informatie op een eerste verzoek te verstrekken aan de gemeente Lelystad.

Plaats en datum

Naam tekeningsbevoegde  

(handtekening) 

Aanvraagformulier subsidieregeling ‘Lelystad warm en asbestvrij’           5-5


	uzelf: Off
	bewijsstuk waaruit blijkt dat u de wettelijke vertegenwoor: Off
	bewijsstuk waaruit rekeningnummer en tenaamstelling van: Off
	iemand anders: Off
	ja: Off
	ja_2: Off
	ja_3: Off
	ja_4: Off
	ja_5: Off
	nee: Off
	nee_2: Off
	nee_3: Off
	nee_4: Off
	nee_5: Off
	het verwijderen van een asbestdak: Off
	het aanbrengen van dakisolatie: Off
	het verstevigen verbeteren of vernieuwen van de: Off
	een offertefactuur voor de inventarisatie van het asbestdak: Off
	een offerte voor het verwijderen en afvoeren van het asbestdak: Off
	een offerte voor de materialen en werkzaamheden voor het: Off
	indien van toepassing een overzicht van de gemaakte of: Off
	indien er sprake is van een VvE bewijsstukken waaruit blijkt: Off
	voor zover er door of namens een VvE een aanvraag wordt: Off
	een offerte voor het leveren en aanbrengen van isolatie: Off
	een offerte voor het verstevigen verbeteren of vernieuwen: Off
	een offerte of factuur van het onderzoek van de bodem in: Off
	een offerte voor de voorbereiding en het saneren van: Off
	een recent bewijsstuk van maximaal 1 maand oud waaruit: Off
	ja_6: Off
	ja_7: Off
	ja_8: Off
	nee_6: Off
	nee_7: Off
	nee_8: Off
	Ondergetekende verklaart: Off
	Naam: 
	Voorletters: 
	Geboortedatum: 
	Straat en husinummer: 
	Postcode en plaats: 
	Telefoonnummer: 
	E-mail adres: 
	02 Naam: 
	02 straat en huisnummer: 
	02 Postcode en plaats: 
	02 Telefoonnummer: 
	02 E-mail adres: 
	IBAN nummer: 
	Ten name van: 
	€: 
	€_2: 
	€_3: 
	€_5: 
	€_6: 
	€_7: 
	€_8: 
	€_9: 0
	Plaats en datum: 
	Naam tekeningsbevoegde: 
	€_4: 
	€_4a: 
	Regeling: 


