Aanvraagformulier Subsidieregeling Gewoon Gemak Elburg 2018
( zoals bedoeld in art. 7 lid 1 van de Subsidieregeling Gewoon Gemak gemeente Elburg 2018)
1.

Gegevens aanvrager/ontvanger van de subsidie
Naam:

Voorletters:

Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
2.

Bankgegevens
IBAN-nummer:
Ten name van:

3.

Huurder of eigenaar-bewoner
Bent u huurder of eigenaar-bewoner van de woning waarvoor u de
subsidie Gewoon Gemak aanvraagt?
Als huurder van de woning dient u, alvorens u de voorziening(en) aanbrengt
in uw woning, contact op te nemen met uw verhuurder.

4.

Subsidiabele activiteit(en) / aangebrachte voorziening(en)
Welke voorzieningen die vermeld staan in artikel 5 van de Subsidieregeling
Gewoon Gemak gemeente Elburg 2018, heeft u in, aan of rondom de woning
aangebracht?

Omschrijving (aanschaf- en eventuele aanbrengkosten)

Bedrag
€
€
€
€
€
€

Totaal

5.

€…………

Verklaring
Ondergetekende verklaart dat het onderhavige formulier naar waarheid is
ingevuld en geeft medewerkers van de gemeente Elburg toestemming om te
controleren 1 of de voorziening, waarvoor subsidie Gewoon Gemak is
aangevraagd, in de woning is aangebracht.
……………………………………….(plaats),…………………………………(datum)

(Handtekening)
Ruimte voor aanvullende informatie:

Vergeet uw bewijs van betaling niet toe te voegen aan dit formulier.

1

Controle van aangevraagde voorzieningen vindt steekproefsgewijs plaats.

Toelichting
Om gebruik te maken van de subsidieregeling Gewoon Gemak, moet aan de
volgende voorwaarden uit de Subsidieregeling Gewoon Gemak Elburg 2018 d.d. 3
juli 2018 worden voldaan:
-

de woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd heeft een reguliere
woonbestemming en staat in de gemeente Elburg;
de woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt door de aanvrager
zelf bewoond;
de aanvrager is een inwoner van de gemeente Elburg van 55 jaar of ouder;
subsidie kan alleen verstrekt worden voor de aanschafkosten en de kosten
van het aanbrengen van voorzieningen welke opgenomen zijn in artikel 5 van
de Subsidieregeling Gewoon Gemak Elburg 2018;
de aangebrachte voorziening is niet gericht op het moeten voldoen aan
wettelijke verplichtingen of gangbare minimumkwaliteitseisen;
voor de voorziening waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is nog niet eerder
subsidie Gewoon Gemak verstrekt.
voor een aangebrachte voorziening kan alleen subsidie worden aangevraagd
in het kalenderjaar dat de betreffende voorziening is aangeschaft en
aangebracht.

Een ingevuld aanvraagformulier kan worden geretourneerd aan de Gemeente
Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg, t.a.v. het College van Burgemeester en
Wethouders.
De aanvrager dient een bewijs van betaling toe te voegen aan het ingevulde
aanvraagformulier.
De maximale subsidie bedraagt 30% van de aanschafkosten en de eventuele kosten
van het aanbrengen van de voorziening(en) tot een maximum van € 500,- per
woning per kalenderjaar.

