
1 Lees de informatie en voorwaarden 

over de subsidie Proeftuin Aardgasvrij 

Limbrichterveld Noord op 

www.aardgasvrijlvn.nl

2 Zoek een uitvoerende partij(en) om de 

isolatiewerkzaamheden uit te voeren en 

vraag een offerte/offertes op. 

3 Selecteer een geschikte leverancier. 

In het najaar van 2020 wordt samen met de 

klankbordgroep van bewoners een shortlist met 

mogelijke leveranciers ontwikkeld. Zodra deze 

gereed is, is deze shortlist te vinden op de website 

www.aardgasvrijlvn.nl

U bepaalt zelf welke leverancier u opdracht 

verleent voor de isolatiemaatregelen aan uw 

woning. Wel kunt u informatie en advies krijgen via 

bijgevoegde contactgegevens. 

Globaal bestaat het aanvragen van de subsidie uit twee onderdelen:

1. Aanvraagformulier: met dit formulier kunt u de subsidie aanvragen. Als u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u het 

subsidiebedrag als voorschot. 

2. Gereedmeldingsformulier: na realisatie van de maatregelen levert u het ingevulde gereedmeldingsformulier in. De 

gemeente controleert het gereedmeldingsformulier om de subsidie definitief aan u toe te wijzen. 

Welke bijlagen u dient toe te voegen bij beide formulieren, staat in de formulieren beschreven. Op de formulieren vindt u 

ook de voorwaarden van de subsidieregeling. Let op: Beide formulieren moeten ingevuld worden. Heeft u de maatregelen 

al laten uitvoeren, vóórdat u de subsidie aanvraagt? Vul dan ook beide formulieren in. 

STAPPENPLAN SUBSIDIEAANVRAAG

Voor subsidie Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord

4 Vul het aanvraagformulier in voor de 

subsidie. Dit formulier kunt u vinden op de 

website www.aardgasvrijlvn.nl

5 Stuur het aanvraagformulier inclusief 

gevraagde bijlagen per post naar het 

adres op het formulier.

6 De gemeente controleert de aanvraag en stuurt 

u een bericht met het besluit over de 

subsidieaanvraag. Het (voorlopige) 

subsidiebedrag wordt naar u overgemaakt door de 

gemeente. 

7 Laat de maatregelen uitvoeren als u dit 

nog niet eerder heeft gedaan. 

8 Vul het gereedmeldingsformulier in en 

stuur dit samen met de gevraagde bijlagen 

(zoals betaalbewijzen) per post naar het 

adres op het formulier.

9 De gemeente controleert het 

gereedmeldingsformulier en stuurt u een bericht 

met het besluit hierover. 
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