Aanvraagformulier subsidie afkoppelen hemelwaterafvoer
1. Aanvrager
1. Voorletters en achternaam:
2. Straat en huisnummer:
3. Postcode en woonplaats:
4. Telefoonnummer:
5. E-mailadres:
6. Bankrekeningnummer (IBAN):
7. Burgerservicenummer (BSN):
2. Gegevens van het pand dat u van het vrijverval rioolstelsel wilt afkoppelen
1. Adres:
2. Postcode en plaats:
3. Wat gaat u afkoppelen en hoeveel m²?
Hieronder kunt u het aantal oppervlakken dat u wilt afkoppelen invullen. Het dakoppervlak wordt plat
gemeten, dus bij een hellend dak meet u het oppervlak dat uw dak overspant. In principe gaat het om het
oppervlak van uw woning (lengte van de woning x breedte van de woning).
Wat?

Hoeveel m²

Hoe wordt er afgekoppeld?

(dak van woning, dak van garage, dak van schuur
of tuinverharding aangesloten op riolering)
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4. Bijlagen
Gelieve met deze aanvraag de volgende bijlagen mee te sturen:
-

Plattegrond / schets af te koppelen verhard oppervlak

-

Een foto van de huidige afvoersituatie.

-

Een schets van de aan te leggen infiltratievoorziening (nieuwe situatie)

5. Planning van werkzaamheden
Let op: om in aanmerking te komen voor de bijdrage mag u pas afkoppelen als uw aanvraag is goedgekeurd.
De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na goedkeuring in uitvoering zijn genomen en binnen 1 jaar
na goedkeuring voltooid zijn.
1. Wanneer wilt u beginnen?
2. Wanneer verwacht u klaar te zijn?
5. Ondertekening
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord.
Datum

Handtekening aanvrager

Indien de aanvrager niet de eigenaar is van het pand waar afgekoppeld wordt:
Naam eigenaar

Datum

Handtekening eigenaar

Verzending van dit formulier
Stuur het ingevulde formulier met de noodzakelijke handtekeningen en bijlagen naar gemeente Cuijk,
correspondentieadres: Postbus 7, 5361 AA Grave. Na ontvangst wordt de aanvraag beoordeeld op volledigheid
en juistheid. Na goedkeuring ontvangt u binnen 6 weken een email van de gemeente met de vaststelling van het
bijdragebedrag.
De bijdrage wordt verstrekt na afronding van de werkzaamheden. Wanneer deze gereed zijn, kunt u dit melden
per e-mail: afkoppelen@cgm.nl. Voeg foto’s toe van de infiltratievoorziening die tijdens en na de uitvoering zijn
genomen.
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