
 
 

 
 

Aanvraagformulier afkoppelsubsidie hemelwater 

 
 
 

Gegevens aanvrager 
 
  

Naam en voorletters;  

  

Straat en huisnummer;  

  

Postcode en plaats;  

  

Telefoonnummer;  

  

E-mail adres;  

  

bankrekeningnummer (Iban)  

  

  

  

Gegevens van af te koppelen verhard oppervlak 

  

Straat en huisnummer;  

  

Postcode en plaats;  

  

Kadastrale aanduiding;  

  

Soort af te koppelen verharding;  

  
Hoeveelheid af te koppen verhard opp. horizontaal 
gemeten;  

  

Bouwjaar van uw woning;  

  

Bent u eigenaar;  

  

Heeft u elders een afkoppelsubsidie aangevraagd;  

 
 
 
Geef op tekening (pagina 2) aan welk gedeelte van het pand/perceel wordt afgekoppeld. 
Tekening voorzien van maatvoering



 
 

                                 

                                 

                                 
                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 
                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
Situatieschets af te koppelen verharding 

 
Adres______________________________             Postcode en plaats_________________________ 
 

 U stuurt deze aanvraag naar gemeente Beesel, postbus 4750, 5953 AL Reuver (Of u scant en 
mailt dit formulier naar info@beesel.nl) 

 

 Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag nemen wij contact met u op voor het maken 
van een afspraak om de situatie ter plaatse met u te bekijken. Dan pas wordt bepaald of u voor 
subsidie in aanmerking komt. 

 

 Indien u voor subsidie in aanmerking komt tekent u een afkoppelovereenkomst waarin u aangeeft 
dat u gaat afkoppelen overeenkomstig de “Subsidieverordening afkoppelen hemelwater” van de 
Gemeente Beesel. Deze overeenkomst stuurt u naar gemeente Beesel. postbus 4750, 5953 AL 
Reuver (Of u scant en mailt dit formulier naar info@beesel.nl) 
 

 Binnen 4 weken na ontvangst van de overeenkomstig “Subsidieverordening afkoppelen 
hemelwater” wordt het subsidiebedrag op uw rekening over gemaakt. 

 

 Binnen 12 weken nadat de subsidie door u is ontvangen moet het opgegeven verhard oppervlak 
daadwerkelijk zijn afgekoppeld overeenkomstig de subsidieverordening. 

 

 Nadat het werk gereed is dient u dit te melden bij de gemeente Beesel, zodat een medewerker 
kan komen controleren of de werkzaamheden volgens afspraak zijn uitgevoerd. 
 

 Omdat de werkzaamheden vaak voor het grootste gedeelte onder de grond en in het weekend  
plaats vinden dient u duidelijke foto’s te overleggen van de door u uitgevoerde maatregel . 

 

 Indien binnen 12 weken na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard 
oppervlak niet is afgekoppeld vorderen wij dit bedrag vermeerderd met een boete van 100% over 
de verstrekte subsidie geheel terug 
 

aanvrager ______________________   Plaats______________________ 
 
 
Datum;_________________________   Handtekening_________________ 


