
Naam           0 man  0 vrouw 
             
Adres      

Postcode    Plaats

Telefoonnummer

Emailadres

IBAN   

Adres van het perceel waarop het gebouw staat

Kadastraal bekend onder: (gemeente/sectie/perceelnr.)

Postcode    Plaats

Naam eigenaar

Telefoonnummer

Emailadres

Aantal m2 dak dat op de regenpijp is aangesloten

Wanneer start de uitvoering?

Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

Aanvraagformulier subsidie 
afkoppelen regenpijp van het riool
Wilt u subsidie aanvragen voor het afkoppelen van uw regenpijp van het riool? Vul dan dit formulier volledig in. 
Vergeet niet om het formulier te ondertekenen en bijlagen toe te voegen.

1    Gegevens aanvrager 

2    Gegevens van het gebouw 

3    Overige subsidies

0  Dit ingevulde en ondertekende formulier 

0  Aantal bijlagen

Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, niet zijn ondertekend of zonder bijlage(n), kunnen niet in behandeling worden genomen. 

De subsidieaanvraag bestaat uit: 

NB: Indien u namens meer huiseigenaren, namens een vereniging van eigenaren en/of voor meer gebouwen aanvraagt, dan verzoeken wij u 
om per gebouw een formulier in te vullen en mee te sturen. Ondertekend door de betreffende eigenaar.

Heeft u voor de aanleg ook andere subsidies aangevraagd? 0 Ja  0 Nee 
Zo ja, voeg dan het aanvraagformulier toe.

Heeft u de subsidie toegekend gekregen?   0 Ja  0 Nee
Zo ja, voeg dan een overzicht van de verkregen subsidie toe.



4    Bijlagen 

• Situatietekening op schaal van het dak en naaste omgeving. Geef daarbij aan hoe groot het dakoppervlak is
• Kleurenfoto van het dak en de regenpijp 
• Overzicht van bij anderen aangevraagde of verkregen subsidie(s).
• Tekening met het verloop van het nieuwe leidingwerk, aanleghoogtes en materiaalgebruik.  

 0 Bijgevoegd   0  n.v.t.

• Indien er meerdere (mede) eigenaren zijn van één gebouw, een lijst met hun namen, adressen en handtekening (zowel rechtspersonen als  
 natuurlijke personen).

	 0 Bijgevoegd   0  n.v.t.

Indien voor meer gebouwen wordt aangevraagd, per gebouw geheel invullen en mee te sturen. Ondertekend door de betreffende eigenaar.

5    Ondertekening

Datum:    Naam aanvrager:     

Handtekening:

Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld, ondertekend en van bijlagen voorzien? Dan kunt u het mailen naar gemeente@leeuwarden.nl o.v.v. 
klimaatsubsidie of per post sturen naar:

Gemeente Leeuwarden
Afdeling Wijkzaken
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

U krijgt binnen 4 weken een reactie van ons of u subsidie krijgt. 



Naam             
   
Adres      

Postcode    Plaats

Telefoonnummer

Emailadres

IBAN   

Toegekend aanvraagnummer:

 Adres van het perceel waarop het gebouw staat

Kadastraal bekend onder: (gemeente/sectie/perceelnr.)

Postcode    Plaats

Naam eigenaar

Telefoonnummer

Emailadres

Gerealiseerd afgekoppeld dakoppervlak

Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

Gereed melding afkoppelen regenpijp van het riool
U heeft eerder een aanvraag voor subsidie ‘afkoppelen regenpijp van het riool’ ingediend en deze toegekend 
gekregen. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond verzoeken wij u dit aan ons te melden zodat wij de subsidie 
kunnen uitbetalen. Dat kan door middel van dit formulier. 

1    Gegevens aanvrager 

2    Gegevens van het gebouw 

Vul het formulier volledig in, stuur kleurenfoto’s van uw dak en het gerealiseerde werk mee en onderteken dit document. 

Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, niet zijn ondertekend of als foto’s (bewijslast) ontbreken, kunnen niet in behandeling worden 
genomen. 

NB: Indien u namens meer huiseigenaren, namens een vereniging van eigenaren en/of voor meer gebouwen aanvraagt, dan verzoeken wij u 
om per gebouw een formulier in te vullen en mee te sturen. Ondertekend door de betreffende eigenaar.

3    Bijlagen 

• Uitvoeringstekening op schaal. Geef daarbij de grootte van het dak aan dat is afgekoppeld van het riool, de ligging en hoogte van het
 leidingwerk en beschrijving materiaalgebruik.
• Kleurenfoto’s van de regenpijp en het dak. 

5    Ondertekening

Datum:    Naam aanvrager:     

Handtekening:

Heeft u het formulier volledig ingevuld, ondertekend en van bijlage(n) voorzien? Dan kunt u het mailen naar gemeente@leeuwarden.nl o.v.v. 
klimaatsubsidie of per post sturen naar:

Gemeente Leeuwarden
Afdeling Wijkzaken
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

U krijgt binnen 8 weken de subsidie op uw rekening gestort.


