ENERGIEPACK
INVESTERINGSSTEUN

VOOR KMO'S EN NON-PROFITS IN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BETALING
2019

Om in aanmerking te komen voor steun moet het volledig ingevulde en ondertekende
betalingsdossier uiterlijk op 31 december ingediend zijn.
Door middel van een aangetekende zending, gericht aan:
Leefmilieu Brussel – Energiepack
Thurn en Taxis-site
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel
Of via e-mail naar energiepack@leefmilieu.brussels

Voor meer informatie over het Energiepack kunt u terecht op de website van Leefmilieu Brussel:
www.leefmilieu.brussels.

Om ontvankelijk te zijn, moet de betalingsaanvraag binnen een termijn van 4 maanden na de werken
(datum van de saldofactuur) en binnen een termijn van 18 maanden na kennisgeving van de
steunbelofte van Leefmilieu Brussel worden ingediend.
Bijlagen die bij dit betalingsformulier moeten worden gevoegd:




Een kopie van de gedetailleerde facturen (met dezelfde posten en gegevens als in de vooraf
opgestelde prijsopgave)
De betalingsbewijzen (volledige overeenkomstige bankuittreksels)
Foto's van de uitgevoerde installaties die een totaalbeeld geven

Het formulier moet volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend zijn door de aanvrager en medeondertekend door de energieadviseur (coach) die de partnerfederatie vertegenwoordigt, op straffe
van onontvankelijkheid.

ADMINISTRATIEF GEDEELTE

1. Gegevens van de aanvrager
Naam van de organisatie:
Adres: .........................................................................................................................................................
Nr.: .............................................................................................................................................................
Postcode:……………………………………………….....Gemeente: ………………………………………………………………….....

2. Projectverantwoordelijke
Aanspreking: ………..…….. Naam: ………………………..………..... Voornaam:………………………………………….......
Functie: ......................................................................................................................................................
Tel.: ……………………………………… Gsm: .........................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................................
7. Nummer van de rekening
BE…………………………………………..

waarop

de

steun

kan

worden

gestort

(IBAN):

8. Rekeninghouder: ...................................................................................................................................
9. Bevestiging van het totaalbedrag van de gevraagde steun: € …….……………….……….…
10. Nummer van de steunbelofte: ………………………………..

PAGINA 2 VAN 4 – BETALINGSAANVRAAGFORMULIER
ENERGIEPACK – INVESTERINGSSTEUN 2019
VERSIE AUGUSTUS 2018

GEGEVENS VAN DE WERKEN

1. Naam van het project - aansluitend bij de activiteit
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
2. Volledig adres waarop de werken betrekking hebben
Naam van de organisatie:
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Nr.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Postcode:……………………………………………….....Gemeente: ……………………………………………………………………...
3. Volledige contactgegevens van de aannemer die de werken uitvoert
Naam en handelsnaam:……………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Nr.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Postcode:……………………………………………….....Gemeente: ……………………………………………………………………...
Verantwoordelijke:
Aanspreking: ………..…….. Naam: ………………………………......... Voornaam:………………………………………….
Functie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel.: ……………….……………………………………….. Gsm: ………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

Verplichte verklaringen

Ik verklaar op erewoord dat alle ingevulde gegevens naar waarheid zijn verstrekt en geef de
bevoegde administratie toestemming om deze informatie zo nodig ter plaatse te komen controleren.

Datum:…………………………………. (dd/mm/jjjj)

Datum:……………………………………. (dd/mm/jjjj)

Handtekening aanvrager:

Handtekening coach:

Stempel van de federatie die het project begeleidt
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De werken waarop deze aanvraag betrekking heeft, worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende
Belgische en Europese regels en normen.
De aannemer verklaart dat hij een erkenning heeft om de betrokken werken uit te voeren en dat hij
in het bezit is van een ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Datum:……………………………………. (dd/mm/jjjj)

Handtekening van de aannemer van de werken:

Bescherming van persoonsgegevens:
Uw gegevens worden door Leefmilieu Brussel verwerkt om uw steunaanvraag te kunnen behandelen. Ze worden tevens
verwerkt voor statistische doeleinden, waarin geen identificeerbare gegevens kunnen worden gevonden. Ze worden
bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf de datum van indiening van uw aanvraag.
U kunt toegang tot uw gegevens krijgen, deze wijzigen en verwijderen door contact met ons op te nemen (zie eerste pagina
van het formulier). U kunt eveneens contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming
(privacy@leefmilieu.brussels) en, indien nodig, een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
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