Aanvraagformulier
Deurne 2020

uitgebreide

energiescan

Woont u in de gemeente Deurne en bent u eigenaar van een koopwoning of appartement? Dan kunt u nu een deel van de kosten voor een uitgebreide energiescan van Energieregisseurs terug krijgen. Woningeigenaren die tussen 2 oktober
2020 en 31 maart 2021 een aanvraag indienen bij Energyport Peelland (EPP)
voor een uitgebreide energiescan ontvangen van EPP een bijdrage van €45,-. Via
de subsidieregeling van de gemeente Deurne kunt u hier nog eens €50,- aan toevoegen. Dit komt samen neer op €95,-. De uitgebreide energiescan kosten in totaal €195,-, dus betaald u zelf slechts €100,-. Alleen de eerste 50 aanmeldingen
komen in aanmerking voor de vergoeding van €45,-. Per adres kan er maximaal
één keer een uitgebreide energiescan worden aangevraagd. OP = OP, dus wees
er snel bij!
Het formulier wordt niet in behandeling genomen als de aanvraag niet volledig is ingevuld,
niet is ondertekend of als de gevraagde bijlage(n) niet zijn meegestuurd. Bij een onvolledige aanvraag wordt er contact met u gezocht.

1. Gegevens aanvrager
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail
Telefoonnummer
IBAN-nummer

De gegevens in de bovenstaande tabel worden uitsluitend gebruikt voor de aanvraag uitgebreide energiescan. De gegevens worden verwerkt door de Energyport Peelland en gemeente Deurne. Na afronding van de subsidieregeling worden deze gegevens verwijderd
uit het systeem van zowel Energyport Peelland als de gemeente Deurne. Voor rapportage doeleinden worden de gegevens over de subsidieregeling gegroepeerd naar postcode. Voor meer informatie over hoe Energyport Peelland omgaat met persoonsgegevens, kunt u onze Privacystatement raadplegen via www.energyportpeelland.nl/privacystatement. Voor meer informatie over hoe de gemeente Deurne omgaat met persoonsgegevens, kunt u onze Privacyverklaring raadplegen via www.deurne.nl.
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2. Aanvraag
Ik heb een uitgebreide energiescan (t.w.v. €195,-) aangevraagd bij Energieregisseurs en
wil gebruik maken van de bijdrage van €45,- door Energyport Peelland.

3. Gratis energiescan invullen
U dient vooraf de gratis energiescan in te vullen bij Energyport Peelland. Dit kan via de
website: www.energyportpeelland.verbeterjehuis.nl. Hier vult u gegevens over uw huis en
energieverbruik. Zo krijgt u eenvoudig in beeld hoe uw huis er uit ziet op basis van energiezuinigheid en krijgt u mogelijkheden om uw huis energiezuiniger te maken. Deze gegevens dient u te delen met EPP door deze optie aan te vinken. Zo kunnen wij in beeld
brengen wat de energieopgaven zijn voor de gemeente Deurne en gaan we samen Deurne
energieneutraal maken in 2050.

4. Contact met Energieregisseurs
U dient zelf contact op te nemen met Energieregisseurs voor het plannen van een afspraak.
U kunt dit doen via de website: info@energieregisseurs.nl of via het telefoonnummer:
085 303 7213. Bij het maken van de afspraak geeft u aan gebruik te maken van de RRE
actie in samenwerking met EPP en de gemeente Deurne.

5. Datum afspraak
De scan staat gepland of heeft plaats gevonden op:

6. Aanvraagformulier subsidieregeling RRE duurzaamheidsmaatregelen Deurne 2020 invullen
Bovenop de € 45,- bijdrage van Energyport Peelland kunt u aanspraak maken op een
vergoeding van €50,- van gemeente Deurne. Hiervoor dient u het aanvraagformulier subsidieregeling RRE duurzaamheidsmaatregelen Deurne 2020 in te vullen. Dit formulier kunt
u vinden via www.deurne.nl/duurzaamheid. Let op: u dient hiervoor de factuur van Energieregisseurs bij te voegen. Op de factuur staat een bedrag van €150,- (€45,- is er al
afgehaald.) Via dit formulier ontvangt u €50,- terug van de gemeente Deurne, deze moet
u dus eerst betalen aan Energieregisseurs.
U kunt op dit formulier invullen aanspraak te willen maken op een vergoeding van €50,vanwege een investering van €100,- aan duurzaamheidsmaatregelen. U geeft hier aan
energieadvies te hebben afgenomen bij de Energieregisseurs met de bij behorende bijlagen vermeld op het aanvraagformulier.
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7. Ondertekening
Plaatsnaam

Datum

Handtekening

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen
scannen en mailen naar energieloket@energyportpeelland.nl t.a.v. RRE uitgebreide energiescan.
U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen per
post opsturen naar of afgeven bij het energieloket op de Ossenbeemd:
De Ossenbeemd
T.a.v. Energieloket; subsidieregeling RRE
Haageind 31, 5751 BB Deurne
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