Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen vragen wij u
onderstaand formulier in te vullen en dit samen met de aangegeven bijlagen in te sturen. Invullen kan op uw computer of
op papier met zwarte pen en in blokletters.

1.

Formulier
subsidieaanvraag
inbraakwerende maatregelen

Gegevens aanvrager
naam aanvrager*:
naam rekeninghouder:
straat en huisnummer* 1:
postcode en woonplaats*:
(mobiel) telefoonnr.*:
e-mail:
IBAN rekeningnummer*:

2.

Gegevens PKVW of BORG gecertificeerd bedrijf 2
naam bedrijf*:
plaats*:
datum bevestiging inbraakwerende materialen*:

3.

De subsidieaanvraag
het totaalbedrag van de kosten:
aangevraagd subsidiebedrag

4.

3:

€
€

Ondertekening
De aanvrager verklaart hierbij de benodigde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met de algemene voorwaarden behorende bij deze overeenkomst (zoals te vinden in de Subsidieregeling inbraakwerende materialen).
naam aanvrager*:
plaats* / handtekening*:
datum*:

vervolg <
1) Een subsidie wordt aangeboden aan eigenaren van woningen gelegen in de gemeente Gouda.
2) Kijk op de site http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/expert-inschakelen/vind-een-politiekeurmerk-expert/
of www.preventiecertificaat.nl
3) De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een investeringssubsidie van 50% van de kosten van het aanschaffen
en het aanbrengen van materialen geplaatst door een gecertificeerd bedrijf met een maximum van € 250,00 per
woning.

Subsidieloket

*) Deze velden verplicht invullen.

postbus 1086, 2800 BB Gouda
telefoon 14 0182
e-mail subsidieloket@gouda.nl
www.gouda.nl/subsidieloket

276782

5.

Bijlagen
De volgende stukken zijn nodig om uw subsidieaanvraag te kunnen beoordelen en dienen te worden
meegestuurd met dit aanvraagformulier:
een factuur met de productspecificaties van de aangeschafte materialen en het in rekening gebrachte 		
arbeidsloon voor de plaatsing van de materialen;
een betalingsbewijs waaruit blijkt dat de kosten die zijn gemaakt zijn voldaan (bijv. pinbon, bankafschrift).

Klik op Afdrukken om uw ingevulde formulier te printen.

Afdrukken

Met 'Annuleren' leegt u alle ingaven van uw formulier.

Graag het formulier invullen, printen en ondertekenen.
U kunt dit formulier als volgt indienen:
1. Een ondertekend exemplaar van dit formulier, met bijlagen kunt u opsturen naar:
Gemeente Gouda,
afdeling Veiligheid en Wijken
Postbus 1086
2800 BB Gouda
2. U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag via de mail.
U krijgt binnen twee weken bericht over de afhandeling.

2

Annuleren

