Aanvraagformulier Subsidie Passief Bouwen gemeente Goes
Aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
•
•
•
•
•
•
•

Het gaat om een nieuwbouwwoning voor permanente bewoning.
Alleen particuliere eigenaren komen in aanmerking.
De woning wordt gebouwd in de gemeente Goes.
De bouw van de woning is nog niet gestart.
De woning voldoet aan de eisen die gesteld worden door de Stichting Passief Bouwen.
Een PHPP-berekening, wordt als bijlage bij de aanvraag gevoegd.
Het certificaat ‘ontworpen volgens PassiefBouwen Keur’, wordt als bijlage bij de aanvraag gevoegd.

Hoogte van de subsidie
De subsidie bestaat uit 2 subsidiebestanddelen:
1. € 2.500,- bij aantonen dat de nieuwbouwwoning is ontworpen volgens PassiefBouwen Keur. De
stichting Passief Bouwen verstrekt in dit geval het certificaat ‘Ontworpen volgens Passief Bouwen
Keur’.
Indien blijkt dat het ontwerp van de woning net niet kan voldoen aan de maximale warmtevraag van
15 kWh per m² voor Passief Bouwen, maar wel onder 25 kWh per m² blijft, dan ontvangt u van de
stichting alsnog het certificaat (met een aantekening).
2. € 2.500,- bij aantonen dat de de nieuwbouwwoning is gebouwd en een warmtevraag heeft lager dan
25 kWh per m². De Stichting Passief Bouwen verstrekt in dit geval het certificaat ‘Echte
Energieprestatie Keur’ waarop de exacte warmtevraag staat vermeld.
of
€ 7.500,- bij aantonen dat de nieuwbouwwoning is gebouwd volgens PassiefBouwen Keur. De
stichting Passief Bouwen verstrekt in dit geval het certificaat ‘Gebouwd volgens Passief Bouwen
Keur’.
Zonder bestanddeel 1 is bestanddeel 2 niet mogelijk!
Subsidie aanvragen
Het ingevulde en ondertekende formulier met de nodige bijlagen inleveren bij de receptie van de gemeente
Goes, of sturen naar gemeente Goes, t.a.v. Afdeling Omgeving & Economie, Postbus 2118, 4460MC Goes,
of per mail aan m.vanden.bergh@goes.nl. Bij goedkeuring ontvangt u een beschikking tot subsidieverlening.
Bij weigering ontvangt u een gemotiveerd schrijven. Indien uw dossier onvolledig of onduidelijk is, zal de
behandelend ambtenaar contact opnemen.

Contactgegevens
1. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.
Naam:
Voornaam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
2. Op welk rekeningnummer mag de subsidie overgemaakt worden?
NL
Waar wordt de nieuwe woning gebouwd?
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Kavelnummer (indien bekend):
Wanneer verwacht u met de bouw te starten?
Rond (datum) ……………….
Technische gegevens
Hoeveel bedraagt de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling conform het ontwerp?
…………….. kWh/m²
Bijlagen
Ik voeg volgende bijlagen bij deze aanvraag:
3. Een PHPP-berekening van de te bouwen woning.
4. Het certificaat ‘ontworpen volgens PassiefBouwen Keur’ van de Stichting Passief Bouwen.
Bevestigen
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Datum:
Plaats:
Handtekening aanvrager:

Voor- en achternaam aanvrager:

