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AANVRAAGFORMULIER 

Energiebesparende maatregelen

Dit formulier zenden naar: 

Gemeente Gennep 
Postbus 9003 
6590 HD Gennep 

Meer weten? Neem dan contact op 
met de gemeente. 
T (0485) 49 41 41 
E gemeente@gennep.nl 

Ruimte voor Poststempel 
(niet invullen) 

Een goed geïsoleerd huis zorgt onder andere voor minder tocht en kou én lagere energiekosten. Maar het isoleren 
van een huis is ook erg duur. De gemeente Gennep helpt mensen met een eigen koopwoning en een laag inkomen 
om energie te besparen.  

Wanneer komt u in aanmerking? 

• U woont in de gemeente Gennep;

• U heeft een koopwoning;

• Uw koopwoning is matig tot slecht geïsoleerd;

• Uw woning staat niet in de verkoop en u bent niet van plan om uw woning te verkopen;

• Uw inkomen is lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm*;

• U heeft als alleenstaande een vermogen lager dan € 6.505 of als u een alleenstaande ouder of gehuwd bent een
vermogen lager dan € 13.010.

* Het maakt niet uit of u een uitkering, pensioen of een inkomen uit loondienst heeft. Van 1 juli 2022 tot 31 december 2022 liggen de 
inkomensgrenzen op onderstaande netto bedragen (exclusief vakantietoeslag): 

• Jongere onder de 21 jaar: €    310,10 

• Alleenstaande (ouder) tussen 21 en de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.256,08 

• Echtpaar, beiden tussen 21 en de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.794,40 

• Alleenstaande boven de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.397,27 

• Echtpaar, beiden boven de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.892,81 

Hoe werkt het? 

Komt u in aanmerking? Vul dan het aanvraagformulier in en lever de bewijsstukken aan. De gemeente onderzoekt of u 
in aanmerking komt voor een gratis energiescan. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. U hoort dit binnen 8 
weken. Als u in aanmerking komt, maakt de energieadviseur binnen 10 dagen een afspraak met u. De energieadviseur 
bezoekt uw woning en bekijkt welke maatregelen u kunt nemen. Als uw woning matig tot slecht geïsoleerd is, dan 
ontvangt u een offerte voor de energiebesparende maatregelen die de meeste energiewinst opleveren. U geeft de 
opdracht om de maatregelen uit te voeren. Dit kan de aannemer zijn die de offerte heeft uitgebracht. U kunt ook zelf 
een aannemer inschakelen. De gemeente betaalt de uitgevoerde werkzaamheden tot een maximum van € 3.000.  

Wat wordt er gedaan met mijn gegevens? 

Uw gegevens worden door de gemeente gecontroleerd. Dit kan zowel bij de aanvraag als achteraf. De gemeente mag bij 
andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de 
gemeente controleren of u recht heeft op deze regeling. 

Wilt u een aanvraag doen? 

Vul dan het aanvraagformulier op de achterkant in. Dit kan tot 1 december 2022. 



Versie september 2022 

 

BSN   

Naam, voorvoegsel, voorletters  

Straat en huisnummer   

Postcode en woonplaats   

Telefoonnummer   

 

Gegevens van de woning 

 
1. Bent u woningeigenaar binnen de gemeente Gennep waar u hoofdbewoner bent? 

□ Ja, ga door naar vraag 2   
□ Nee, u heeft geen recht op deze regeling 

 

2. Staat u minimaal 2 jaar ingeschreven op dit adres? 
□ Ja, ga door naar vraag 3 
□ Nee, u heeft geen recht op deze regeling 

 

3. Staat uw woning te koop of bent u van plan om uw woning te verkopen? 
□ Ja, u heeft geen recht op deze regeling  
□ Nee, ga door naar vraag 4 

 

4. Heeft uw woning een voorlopig of definitief energielabel?  
□ Ja 
□ Nee, ga door naar vraag 5 
Bewijsstuk: voeg een kopie van het energielabel toe, indien deze in uw bezit is 

 

5. Geef een korte beschrijving van de isolatie van uw woning 

 
 
 
 
 
 

 

Gegevens van uw inkomen 

 
1. Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Gennep? 

□ Ja, ga door naar ondertekening van de aanvraag 
□ Nee, voeg een bewijsstuk toe 
Bewijsstuk: voeg een kopie toe van alle bewijsstukken van uzelf en (als u een partner heeft) van uw partner: 

• Salarisstrook en/of uitkeringsspecificatie van de afgelopen 3 maanden; 

• Indien van toepassing: pensioenspecificaties van de afgelopen 3 maanden; 

• Bankafschriften van de lopende rekening van de afgelopen 3 maanden; 

• Bankafschriften van de spaarrekening van de afgelopen 3 maanden; 

• Voor zelfstandig ondernemers: de voorlopige cijfers en omzetbelasting van de afgelopen 3 maanden. 
 

Ondertekening van de aanvraag 

(Contact)gegevens  



Versie september 2022 

 
Verklaring van aanvrager  
Ik heb de tekst gelezen en begrepen en verklaar deze aanvraag volledig en naar waarheid in te vullen en geen 
belangrijke gegevens te verzwijgen. 
 
Datum   : __________________________ 
 
Handtekening  : __________________________ 
 
Verklaring van partner  
Ik heb de tekst gelezen en begrepen en verklaar dat deze aanvraag volledig en naar waarheid wordt ingevuld en dat er 
geen belangrijke gegevens worden verzwegen. 
 
Handtekening partner : __________________________ 
 
 

 
 

 

 


