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 Terug te bezorgen aan  
Gemeentebestuur van Brasschaat 
milieudienst 
Bredabaan 182 
2930 Brasschaat 

 
 

SUBSIDIE VOOR AANBRENGEN GROENDAKEN 
 

AANVRAAGFORMULIER 
 
Bij voorkeur in te dienen voor de aanvang van de werken, doch niet verplicht. Indien u de aanvraag op voorhand 
indient, aan de hand van de offerte dewelke u verkiest, zal het college van burgemeester en schepenen u in 
kennis stellen van het feit of de subsidieaanvraag aan de voorwaarden voldoet en/of er nog voldoende budgetten 
beschikbaar zijn. Op die wijze bekomt u zekerheid over de subsidie alvorens de werken te laten uitvoeren. 
 
AANVRAAG 
 
Ondergetekende heeft kennis genomen van het gemeentelijk subsidiereglement terzake 
(goedgekeurd in zitting van 1 maart 2007) en doet een aanvraag tot subsidie van de werken 
hierna beschreven :  
 
a)  naam aanvrager (particulier, landbouwer, bedrijf, vzw, vereniging of andere) 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
b)  adres aanvrager 
straat …………………………………………………………………………… 
postnummer & gemeente
 …………………………………………………………………………... 
telefoon …………………………………………………………………………… 
fax …………………………………………………………………………… 
g.s.m. …………………………………………………………………………… 
e-mail …………………………………………………………………………… 
 
c)  omschrijving van de aangevraagde werken  
 
 geplande begin- en einddatum van de werken:  

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 kadastrale gegevens (kadasternummer/sectie/bestemming gewestplan) van perceel waar 

werken worden voorzien + naam en adres van de eigenaar van het onroerende goed 
indien de aanvrager zelf geen eigenaar is 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 korte beschrijving 

 
huidige toestand (met plan of situatieschets als bijlage toe te voegen) 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

te bereiken toestand (eventueel met gedetailleerde plannen van het 
groendaksysteem + alle andere relevante bijlagen) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
  

oppervlakte (minimaal 10 m²) : …………………. 
 
 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van alle voorwaarden in het reglement 
(gemeentelijke folder groendaken) 
Datum :  
 
 
 
 
Handtekening aanvrager Handtekening eigenaar (indien de aanvrager geen 

eigenaar is van de onroerende goederen waarop de 
beschreven handelingen worden uitgevoerd) 

 
Heeft u vragen over het reglement, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  
De milieudienst vindt u op volgend adres:  
 Bredabaan 182 
 2930 Brasschaat 
 tel. 03/650 02 94 
 fax 03/652 08 72 
 e-mail : duurzaamheid@brasschaat.be 
 
VOORBEHOUDEN AAN DE GEMEENTE :  
 
 dossiernummer : ……………………………. 

 plaatsbezoek door de dienst op :……………………….naam : ………………………. 
 
 opmerkingen 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 positief advies : JA / NEE                           

 
 principiële goedkeuring door College van Burgemeester en Schepenen op : 

………………………… 
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Terug te bezorgen aan:  
Gemeentebestuur van Brasschaat 
milieudienst 
Bredabaan 182 
2930 Brasschaat 

 
 

SUBSIDIE VOOR AANBRENGEN GROENDAKEN 
 

BETALINGSAANVRAAGFORMULIER 
 
AANVRAGER 
 
Naam ……………………………………………………………………………… 
Straat ……………………………………………………………………………… 
Postnummer en gemeente  ………………………………………………………………………….. 
     
Rekeningnummer ……………………………………………………………………………… 
 
KORTE OMSCHRIJVING VAN DE AANGEVRAAGDE WERKEN 
 
 Aanbrengen van een groendak (plan of schets van de uitgevoerde werken toevoegen 

indien dit nog niet bij het subsidieaanvraagformulier was gebeurd) 
……………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………… 
 Oppervlakte van het aangelegde groendak : …………… 

 
Ondergetekende verklaart hierbij dat de werken en de aanvraag werden uitgevoerd conform 
het gemeentelijk subsidiereglement betreffende groendaken dat door de gemeenteraad werd 
goedgekeurd in zitting van 1 maart 2007.   
 
Ondergetekende gaat akkoord met alle andere bepalingen uit het subsidiereglement. 
 
Bijgevolg wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen gevraagd om het bedrag 
van …………….. EUR te storten op de bovenvermelde rekening. 
 
Datum :   Naam + handtekening :  
 
 
 
 
 
 
 
Toe te voegen als bijlage: Alle nuttige bewijsstukken (facturen, betalingsbewijzen, foto’s,…) 
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VOORBEHOUDEN AAN DE GEMEENTE 
 
 dossiernummer : ……………………………. 

 plaatsbezoek door de dienst op :……………………….naam : ………………………. 

 
 opmerkingen 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 positief advies : JA / NEE                           

 
 principiële goedkeuring door College van Burgemeester en Schepenen op : 

………………………… 
 
 


