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Terug te sturen binnen een termijn van 3 maanden vanaf de datum van de aankoopfactuur: 
MILIEURAADGEVING 

Eikstraat 8 - 1000 Brussel 
E-mail: milieuraadgeving@brucity.be - Fax: 02 279 33 09 

(Duidelijk leesbaar invullen a.u.b.) 

1) GEGEVENS VAN DE AANVRAGER 

Naam, voornaam:  .............................................................................................................................................  

Adres:  ...............................................................................................................................................................  

Telefoon:  ...........................................................................................................................................................  

E-mail:  ...............................................................................................................................................................  

 
 

Rekeninghouder:  ..............................................................................................................................................  

Optredend als: eigenaar, huurder, houder van de zakelijke rechten op het goed, kleine vereniging van 
mede-eigenaars (schrappen wat niet past) 

2) GEGEVENS VAN HET BETROKKEN VASTGOED 

Adres:  ...............................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Aantal woningen in het gebouw:  ......................................................................................................................  

3) GEGEVENS VAN HET DAK 

Totale oppervlakte van het dak: ……………………………m² 

Totale oppervlakte van het groendak: ……………………………m² 

Type oppervlak:   � hellend dak (max. 30%)   � plat dak 

 
Type gebouw bedekt door het groendak:   

� woning � niet-verwarmde bijgebouwen (garage, carport, ...) 

Isolatie gebruikt in het dak:  

Type isolatie:  .................................................................. Merk: ........................................................................  

Totale dikte:  .................................................................... R-waarde (e / λ):  .....................................................  

  

Bankrekeningnummer:         BE                                             



 

Type groendak: 

� extensief (dikte van 4 tot 12 cm, belasting van 40 tot 120 kg/m²) 

� intensief (dikte van 20 tot 40 cm, belasting van 250 tot 600 kg/m²) 

� gemiddeld (dikte van 13 tot 19 cm, belasting van 120 tot 250 kg/m²) 

Datum van de facturen:  ....................................................................................................................................  

Totaalbedrag van in aanmerking komende werken, levering en plaatsingswerken van het volledige 

groendak (uitgezonderd de isolatie): ............................................................ € incl. btw 

4) BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN 

1. Bewijs dat de werken uitgevoerd zijn op het grondgebied van de Stad Brussel. Voor niet-

bewonende eigenaars van het pand: naar keuze, uittreksel uit het kadaster, 

eigendomsakte. Voor huurders en bewonende eigenaars: naar keuze, kopie van een 

factuur (water, elektriciteit, telefoon ...) met daarop het adres en de naam, afschrift van 

informatie aanwezig op de chip van de identiteitskaart (adres), ... 

2. Voor de huurder van het gebouw, de toestemming van de eigenaar om de werken uit te 

voeren. 

3. Kopie van de facturen van de werken met daarop het adres waar deze zijn uitgevoerd (of 

de naam van de aanvrager). 

4. Bewijs dat deze facturen betaald zijn (rekeninguittreksel, ...). 

5. Als een stedenbouwkundige vergunning vereist is, een kopie van de afgestempelde 

plannen van de stedenbouwkundige vergunning waarop het groendak wordt 

weergegeven. 

6. Afbeeldingen van de materialen gebruikt bij de dakbedekking. 

7. Foto van het dak voor en na de werken en een panoramische foto met daarop de 

omliggende gebouwen. 

8. Desgevallend het bewijs dat de onderneming een onderneming uit de sociale economie, 

een onderneming voor aangepast werk of een sociale inschakelingsonderneming is. 

 

  



 

5) VERKLARING OP EER EN VERBINTENISSEN 

Naam en voornaam van de premieaanvrager:  .................................................................................................  

De begunstigde verbindt zich ertoe om: 

• De werkzaamheden uit te voeren volgens de geldende normen, aanbevelingen, voorschriften 

en codes van goede praktijken inzake stedenbouw, bouwplaatsen en respect voor het 

leefmilieu. 

• In het geval hij/zij tijdens deze vijf jaar afstand neemt van de rechten op het vastgoed, de 

verplichtingen van deze bepaling te doen naleven door de overnemer. 

• Te garanderen dat de draagstructuur in staat is het bijkomende gewicht te dragen. 

• Het groendak in perfecte staat van plantengroei te onderhouden, het onderhoud en de nodige 

herstellingen te garanderen gedurende vijf jaar.  

 

Ik, ondergetekende, verklaar hierbij dat alle gegevens in dit formulier correct en waar zijn; en dat ik 

kennis heb genomen van het gemeentelijke reglement voor de toekenning van de aangevraagde 

premie. 

 

Brussel, ………………………………………  

Handtekening van de aanvrager: 

 

  



 

6) GEGEVENS VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR 

Naam en rechtsvorm van de vennootschap, naam van de ondernemer en/of contactpersoon: 

 .............................................................................................................................................................................  

Onderneming uit de sociale economie, onderneming voor aangepast werk of sociale 

inschakelingsonderneming � 

Adres:  ..................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Btw-nummer:                    BE   -    -    -   .................................  

Registratienummer                   -    -    -   .............................................................  

Contactpersoon 

Naam, voornaam:  ................................................................................................................................................  

Adres:  ..................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Telefoon:  .............................................................................................................................................................  

Fax:  .....................................................................................................................................................................  

E-mail:  .................................................................................................................................................................  

Gedaan te  ......................................................................... , op  ..........................................................................  

 

 

Handtekening van de aannemer / installateur: 


