PREMIE VOOR DE AANKOOP VAN TUINCOMPOSTVATEN
of TUINCOMPOSTBAKKEN
AANVRAAGFORMULIER
versie 26.02.2021

GELIEVE IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS!

Gegevens aanvrager
Naam en voornaam:

………………………………………………………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………………………………………….….……

Telefoonnummer:

……………………………………………………………………………………..…………

GSM-nummer:

………………………………………………………………………………………………..

Rekeningnummer:

………………………………………………………………………………………………..

Gegevens aangevraagde producten
□ compostVAT inclusief beluchtingsstok (€ 28 – € 14 subsidie)
□ compostBAK (€ 70 – € 35 subsidie)
□ aanbouwmodule compostbak (€ 52 – geen subsidie)
□ beluchtingstok (€ 8,00 – geen subsidie)
□ bodemplaat (€ 13,30 – geen subsidie)
□ controleluik (€ 5,40 – geen subsidie)
□ deksel (€ 8 – geen subsidie)

Leveringsadres:

□ idem aanvrager
□ andere: …………………………………………………………………………………………………

Controle bijlagen
Betaling:

□ cash

Doorgegeven aan de technische dienst:

□ OK

□ BC

□ niet OK

Doorgegeven aan de rekendienst op: . . / . . / . . . .
(datum, handtekening en stempel)
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A. Omschrijving van de toelage
Deze premie wordt toegekend aan de mensen die een tuincompostvat of –bak kopen om aan
thuiscomposteren te doen.
B. Wie komt in aanmerking?
Alle personen die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Lendelede kunnen aanspraak
maken op de premie voor de aankoop van tuincompostvaten of tuincompostbakken. Iedereen komt
slechts 1 maal in aanmerking voor deze premie.
C. Welke voorwaarden worden gesteld?
Er kan composteermateriaal aangekocht worden bij de milieudienst. Indien u het materiaal gaat kopen in
een winkel moet een kopie van het aankoop- of betalingsbewijs toegevoegd worden. Indien het dossier
niet volledig is zal het niet behandeld worden. Het aankoop- of betalingsbewijs mag niet ouder zijn dan 6
maanden op het moment van de aanvraag.
D. Bijdrage van de toelage
De premie bedraagt 50% van de aankoopwaarde van een compostvat of -bak met een maximum van 35
euro. Wanneer het een aankoop van een gemeentelijk verdeeld compastvak of -bak bedraagt, kan er
maximaal 14 euro voor een vat (met beluchtingsstok) of 35 euro voor een bak terugbetaald worden. Al het
overige materiaal wordt niet gesubsidieerd.
E. Hoe aanvragen?
Om van deze premie te kunnen genieten moet het aanvraagformulier ingediend worden bij de
milieudienst samen met de verplichte bijlage. Wanneer het dossier in orde is wordt het doorgegeven aan
de technische dienst voor de levering van het gekochte materiaal (bij een gemeentelijk verdeeld
compostvat of –bak). Daarna gaat het dossier naar de financiële dienst voor de uitbetaling van de premie.
F. Contactpersoon voor meer informatie
Meer informatie bij de Milieudienst – Elvire Vanysacker.
Telefoon: 051 33 63 05
Fax: 051 33 63 07
E-mail: milieudienst@lendelede.be
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