AANVRAAGFORMULIER RWG-PREMIE
Plaatsing groendaken
Gegevens aanvrager
Naam
Straat en nummer
Postcode en gemeente
Telefoon
Klantnummer Interelectra
Uitvoeringsadres

Last update: 14-11-2005

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................. Fax ..................................................................
10 - _ _ _ _ _ _ - _ _ Bankrekeningnummer _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - _ _
.............................................................................................................................

Gegevens voor de aanleg van het groendak
Geplande begin- en einddatum van de werken : . . / . . / . . . . - . . / . . / . . . .
Oppervlakte van het groendak: . ................... m²
De draagkracht van het dak wordt gecontroleerd door :
O Architect O Aannemer O Niet O Andere:...........
Hellingsgraad van het dak: ...................
Het groendak wordt aangelegd door:
O De aanvrager
O Firma/leverancier
O Andere:.............
Aard groendak : O Extensief
O Intensief
Drainage van het groendak zal aflopen naar:
O Regenwaterput
O infiltratievoorziening
O Oppervlaktewater of gracht
O Hemelwaterafvoerleiding
O Gemengd rioleringsstelsel: ................
Het groendak bestaat uit een :
O Correct gedimensioneerde dragende constructie (verplicht)
O Wortelvaste laag (verplicht)
O Beschermlaag (voorkomt beschadigingen van wortelvaste laag)
O Drainagelaag (niet verplicht bij hellend dak)
O Filterdoek (voorkomt dat het substraat de drainagelaag verstopt)
O Substraatlaag (verplicht)
O Erosiebescherming (voorkomt erosie van substraatlaag)
O Vegetatielaag (verplicht)
Bestaande uit :
O Sedums O Mossen O Kruiden O Grassen O Heesters O Kleine bomen O Grote bomen
Raming van de kostprijs van de installatie: ……….. EUR (incl. BTW)

Uw aanvraag moet ten laatste 30 dagen vóór de plaatsing van het groendak bij
Interelectra zijn !
Ondertekening
De aanvrager verklaart hiermee volledig akkoord te gaan met het bijgevoegde reglement (zie
volgende bladzijde) betreffende de subsidiemaatregelen en voegt hierbij de nodige documenten.
Plaats + datum
................................................
Naam + handtekening
................................................
Formulier volledig ingevuld en ondertekend samen met de nodige documenten terugsturen naar
Interelectra, RWG-dienst - Trichterheideweg 8 - 3500 HASSELT
011/72.20.20

Groendaken
Subsidiereglement voor het bekomen van de RWG-premie
Procedure van de aanvraag
Wanneer u als klant overgaat tot het plaatsen van een groendak, kunt u hiervoor een premie krijgen
van Interelectra, op voorwaarde dat uw gemeente voor riolering is aangesloten bij Interelectra.
Hiervoor moet u het aanvraagformulier volledig invullen en toesturen aan Interelectra. Interelectra
deelt schriftelijk mee of de aanvraag goed- of afgekeurd wordt. De definitieve toekenning en
uitbetaling van de premie gebeurt na het beëindigen van de uit te voeren werken en na een controle
uitgevoerd door een aangestelde van Interelectra.
Indien u zeker wenst te weten of u in aanmerking komt voor deze premie voordat u overgaat tot de uit
te voeren werken, neemt u best telefonisch contact met onze RWG-dienst.
Algemene aandachtspunten
- Dit subsidiereglement is geldig vanaf 1 januari 2006.
- De aanvraag moet schriftelijk en per post gebeuren en kan voor het betreffende dak slechts
éénmaal betoelaagd worden. De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient 30 dagen vóór
de uitvoering van de werken ingediend te worden bij Interelectra.
- Indien het geplaatste groendak niet overeenstemt met de omschrijving in de subsidieaanvraag,
kan Interelectra reeds uitbetaalde premies terugvorderen.
- Het aanvraagdossier dient vergezeld te zijn van volgende bewijsstukken :
• het volledig ingevuld aanvraagformulier ondertekend door de aanvrager
• een plan van het gebouw met aanduiding van welk gedeelte van het dak voorzien
wordt van een groendak (inclusief afmetingen).
• beschrijving van het type groendak (technische documentatie, detailplan, foto’s, …)
- Overdekte terrassen, wegjes, bloembakken, bloempotten en bestaande groendaken worden niet
gesubsidieerd.
- Onder groendak wordt in dit reglement verstaan:
Daksystemen waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag
aanwezig zijn over de volledig aangelegde oppervlakte. Alle systemen komen hiervoor in
aanmerking.
- Per aanvraagdossier moet minimum 6 m² worden aangebracht.
- Voor daktuinen komt enkel het aangeplante deel in aanmerking.
- De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten
overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. Hierbij dient eventueel de nodige
stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden.
- Zowel bij toekenning als onthouding van de premie zal de aanvrager hiervan schriftelijk op de
hoogte worden gebracht.
- Op basis van een plaatsbezoek door Interelectra wordt de plaatsing van het groendak getoetst
aan de code van goede praktijk.
- De drager van een daktuin heeft normaal gezien een helling tussen de 1 graad en 4 graden om
een goede afwatering te voorzien. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk.
- De aanvrager engageert zich om het groendak minimum 15 jaar in goede staat te behouden of dit
te garanderen bij verkoop van de eigendom via verkoopvoorwaarden zoniet blijft hij zelf
verantwoordelijk voor het onderhoud.
- Een subsidie die door Interelectra schriftelijk toegewezen is blijft uitbetaalbaar tot 31 december
van het jaar dat volgt op het jaar waarin de toewijzing gebeurd is. Daarna vervalt het recht op
uitbetaling van de subsidie, en moet eventueel een nieuwe aanvraag ingediend worden, volgens
de op dat moment geldende reglementering.
- De door Interelectra toegekende subsidie betekent niet dat zij enige verantwoordelijkheid op zich
neemt, zowel wat materialen als resultaten betreft.

Bepaling subsidie
De premie bedraagt 25 euro per m² groendak en is onafhankelijk van de gedane investeringen.

Definities
-

Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw, hagel, met inbegrip van dooiwater
Sedum: vetplantje (ook beschikbaar in de vorm van voorgekweekte sedummatten)
Heester: struik

