Premie voor de aankoop van een rook- en/CO-melder
AANVRAAG
Volgens het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2015.

Identiteit van de aanvrager:
Naam:……………………………………………………………………… Voornaam:……………………………………………………………
Rijksregisternummer:…………………………………………………………………………………………………
Straat:……………………………………………………………………………... nummer: ……………………. bus: …………………
Postcode:……………………………Gemeente:…………………………………………..……………………………………………………
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………….……………………………
Rekeningnummer:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam rekeninghouder:……………………………………………………………………………………………………………………………

Hoedanigheid van de aanvrager:
 Eigenaar-bewoner
Ik verklaar hierbij dat de woning in eigendom is van een natuurlijke persoon (geen rechtspersoon).
 Huurder
Naam eigenaar:……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres eigenaar :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Eigenaar-verhuurder, syndicus of vereniging van mede-eigenaars
Adres woning waar de rook- en/of CO-melders geïnstalleerd werden:
Straat:………………………………..……………………………………… nummer: …………………

bus: ………………………….

Ik verklaar hierbij dat de woning in eigendom is van een natuurlijke persoon (geen rechtspersoon).

Toe te voegen bijlagen:


Aankoopbewijs van de rook- en/of CO-melders, waaruit kan opgemaakt worden dat de
toestellen voldoen aan de voorwaarden. Op de aanvraagdatum is het aankoopbewijs
maximum 1 jaar oud, maar niet ouder dan 1/1/2016.



Kopie van de verpakking of kopie van de handleiding, waaruit kan opgemaakt worden dat
de toestellen voldoen aan de voorwaarden.



Foto’s (met datum) van de geïnstalleerde rook- en/of CO-melders.

Ondertekende verklaart dat deze aangifte volledig en correct is.
Opgemaakt te ………………………………………….. op ………………………………………
Handtekening:
Naam: ……………………………………………………………………….

Vak voorbehouden voor de administratie
Datum ontvangst:……………………………………………………………………………………………………………………………………
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A. Omschrijving van de toelage
Deze premie wordt toegekend aan inwoners die rook en/of CO-melders aankopen en installeren in
hun woning om tijdig te worden verwittigd bij brand en/of CO-vergiftiging.
B. Wie komt in aanmerking?
Elke bewoner (eigenaar of huurder) die gedomicilieerd is op het grondgebied van de gemeente
Lendelede en elke verhuurder die een eigendom heeft op het grondgebied van Lendelede kan de
premie aanvragen voor installatie van rook- en/of CO-melders in zijn woning.
Rechtspersonen komen niet in aanmerking.
Indien de premie wordt aangevraagd voor een meergezinswoning, kan de premie ook worden
aangevraagd door de syndicus of vereniging van mede-eigenaars.
C. Welke voorwaarden worden gesteld?
De rookmelder:

moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604

betreft een optische rookmelder

is voorzien van een niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar

is voorzien van een testknop
De CO-melder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 50291.
Bij het aanvraagformulier moeten een kopie van het aankoopbewijs en foto’s van de geïnstalleerde
rook- en/of CO-melders (met datum) worden toegevoegd. Het aankoopbewijs is maximum 1 jaar
oud, maar mag niet ouder zijn dan 1/1/2016.
Indien het dossier niet volledig is, zal het niet behandeld worden.
D. Bijdrage van de toelage
De premie bedraagt maximaal 20,00 euro per geïnstalleerde rook- en/of CO-melder. De premie
kan niet hoger zijn dan het bedrag op het aankoopbewijs. De premie kan voor maximaal 3 rooken/of CO-melders worden aangevraagd.
E. Hoe aanvragen?
Om van deze premie te kunnen genieten moet het aanvraagformulier ingediend worden bij de
milieudienst in het gemeentehuis of bij de woonwinkel in het sociaal thuis, samen met de verplichte
bijlagen. Wanneer het dossier in orde is, wordt het doorgegeven aan de rekendienst voor
uitbetaling van de premie.
F. Opmerking
Wie tot de kwetsbare doelgroep behoort, kan via het sociaal thuis een gratis energiescan
aanvragen. Tijdens een huisbezoek ontvangt u allerhande tips om het energieverbruik in uw
woning te verminderen èn wordt uw woning gratis voorzien van de nodige rookmelders.
De gratis energiescan kan aangevraagd worden bij de woonwinkel in het sociaal thuis.
Elk gezin dat tot een van onderstaande doelgroepen behoort, kan de gratis energiescan aanvragen:

een ‘beschermde afnemer’ (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en
elektriciteit)

een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale
Adviescommissie (LAC) werd ingediend;

een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas;

verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds krijgen;

in begeleiding zijn bij het OCMW of CAW wegens betalingsmoeilijkheden;

toegelaten zijn tot een (collectieve) schuldenregeling;

huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een
basishuurprijs van maximaal 450 euro.
E. Contactpersoon voor meer informatie
Meer informatie over de premie bij de Milieudienst – Elvire Vanysacker
Telefoon: 051 33 63 05
Fax: 051 33 63 07
E-mail: milieudienst@lendelede.be
Meer informatie over de gratis energiescan bij de woonwinkel – Fanny Seurinck
Telefoon: 051 30 31 31
Fax: 051 31 52 72
Email: woonwinkel@lendelede.be
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