
 

 

 

Aanvraagformulier 
 

Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân  
Paragraaf 6.5 Renovatiesubsidie 3e Tranche 
 

 
Formulier retour sturen naar:  Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân 
     t.a.v. afdeling Subsidiezaken 

Postbus 20120  
     8900 HM  LEEUWARDEN 
 
Bezoekadres:    Provincie Fryslân, 

Tweebaksmarkt 52 
8911 KZ LEEUWARDEN    

 
Contactpersoon:    Narod Tahmincioglu 

Afdeling subsidiezaken   
Tel. nr.:  (058) 292 53 35 
Email:  afdelingsubsidiezaken@fryslan.nl 

 
 

 
Het aanvraagformulier kan vanaf 28 maart 2015 tot en met 30 maart 2016 ingediend worden (via post of 
ingeleverd bij de balie van het provinciehuis). Het besluit op de subsidieaanvraag wordt maximaal 13 weken na 
het indienen van een volledige aanvraag genomen. 
 
Let op! 
 

- De subsidiabele activiteit op grond waarvan subsidie kan worden verleend, dient te  
voldoen aan het bepaalde in de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân, Paragraaf 6.5 
Renovatiesubsidie 3

e
 Tranche. 

 
- Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend te worden. De 

bescheiden die genoemd zijn in onderdeel C van dit aanvraagformulier, worden hieraan 
toegevoegd. Bij een onvolledig ingevuld aanvraagformulier wordt aanvullende informatie 
opgevraagd.  De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst. 
Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen. 

 
- Indien wordt gevraagd om toelichting, is het verwijzen naar meegestuurde stukken niet mogelijk. 

Meegestuurde stukken dienen ter onderbouwing van de aanvraag. Alle informatie dient in het 
aanvraagformulier te zijn opgenomen. 

 

- Het is niet mogelijk meerdere subsidieaanvragen per woning in te dienen.  
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A.  Algemene gegevens 

A1. Gegevens aanvrager (contactgegevens) 

Naam, voorletters:       M/V 

Straat en huisnummer:       

Postcode:       Plaats:       

Telefoonnummer:       

E-mailadres:       

  

Wordt de aanvrager voor deze aanvraag vertegenwoordigd door een gemachtigde? 
 Nee (ga door met onderdeel A3) 
 Ja (Vul hieronder de gegevens in)                                                Voeg een ondertekende machtiging bij deze aanvraag 

A.2 Gegevens gemachtigde (contactgegevens) 

Naam, voorletters:       M/V 

Functie bij het project:       

Telefoonnummer:       

E-mailadres:       

  

A3. Bankgegevens aanvrager  

IBAN-nummer:       

Tenaamstelling rekening:       

 

B.  Gegevens woning en werkzaamheden 

B1. Gegevens woning 

1 Straat en nummer:       

 Postcode:       Plaats:       

2 
De subsidieaanvrager verklaart dat hij/zij de woning 

waarvoor subsidie wordt aangevraagd zelf permanent 
bewoont/gaat bewonen. 

 Ja 

 Nee 

3 
 
 

De hoogte van de 
aankoopsom van de 

woning 

 €     
Voeg de (voorlopige)koopovereenkomst toe waaruit de aankoopsom van de waarde 
van de woning volgt 

4 
 
 
 

Datum totstandkoming van 
de (voorlopige) 
overeenkomst 

 

                                    (dd-mm-jjjj) 

Om voor subsidie in aanmerking te komen 
dient de voorlopige koop te zijn aangegaan 
in de periode van 28 maart 2015 tot en met 
30 juni 2015.  

5 
Datum overdracht woning 

op basis van akte van 
levering 

                                                                                     

(dd-mm-jjjj) 
Voeg akte van levering toe als bijlage bij dit 
aanvraagformulier 

  



 

 

B2. Werkzaamheden 
 

1. 
Gaat u de werkzaamheden zelf 
uitvoeren? 

 Ja           (vul uitsluitend de kosten voor het materiaal in, eigen uren zijn 

niet subsidiebel op grond van de regeling) 
 Nee       (vul zowel de kosten voor het loon (ingehuurde arbeid) als het 

materiaal in) 
 Gedeeltelijk (vul zowel de kosten voor het loon (ingehuurde arbeid)  als 

het materiaal en specificeer onder toelichting ) 

2.  

Omschrijving werkzaamheden 
(bouwkundig): 
(aankruisen indien van toepassing, meerdere 
hokjes aankruisen is mogelijk) 

Kosten arbeid/ 
onder aanneming 
vermelden inclusief 
6% BTW 
 
Let wel: tot 1 juli 2015 
geldt een gereduceerd 
tarief voor loonkosten. 
Daarna geldt weer het 
tarief van 21%.  
De loonkosten graag 
apart vermelden 

Kosten materiaal 
vermelden inclusief 
21% BTW 

Offerte of 
begroting 
bijgevoegd als 
bijlage bij dit 
aanvraagformulier 
alle kosten 
(materiaal/loon) dienen 
onderbouwd te worden 
met een offerte of 
begroting 

Sloop:   
 bouwkundige 

sloopwerkzaamheden 
(welke samenhangen met één of meer van 
onderstaande werkzaamheden) 

 
 
€……………………….. 

 
€………………………… 

Ja / Nee 

 Nieuw te realiseren uit- en 
aanbouwen  

 
€……………………….. 

 
€………………………. 

Ja / Nee 

Fundering:   
 bouwkundige werkzaamheden 

 
€……………………….. 

 
€………………………. 

Ja / Nee 

Vloer begane grond: 
 bouwkundige werkzaamheden 

(niet uitsluitend t.b.v.  isolerende maatregel, 
geen stoffering en vloerafwerking) 

 
€……………………….. €………………………. Ja / Nee 

Gevel: 
 bouwkundige werkzaamheden 
 metselwerk 
 voegwerk 
 gevelbekleding 
 schilderwerk 

(niet uitsluitend t.b.v.  isolerende maatregel) 

 
€………………………. 
€………………………. 
€………………………. 
€………………………. 
€………………………. 

 
€……………………….
€……………………….
€……………………….
€……………………….
€………………………. 

Ja / Nee 

Ramen- en buitenkozijnen: 
 herstel/reparatie kozijnen (bijv. 

houtrotherstel) 

 
 nieuwe gevelopening (incl. glas) 
 glas (geen HR++ of hoger) 
 schilderwerk 

 

 
€………………………. 
 
€………………………. 
€………………………. 
€………………………. 

€………………………. 
 
€………………………. 
€………………………. 
€………………………. 

Ja / Nee 

Dak: 
 bouwkundige werkzaamheden 
 herstel dakkapellen en dakramen 
 nieuwe dakkappellen en 

dakramen 
 gootherstel 
 vervanging dak 

(niet uitsluitend t.b.v.  isolerende maatregel) 

 
€………………………. 
€………………………. 
€………………………. 
 
€………………………. 
€………………………. 

 
€………………………. 
€………………………. 
€………………………. 
 
€………………………. 
€………………………. 

Ja/ Nee 



 

 

  

Wanden: 
 aanpassing aan dragende 

wanden 
 nieuwe binnenwanden  
 in geval van nieuwe binnenwand 

of nieuwe opening deurkozijnen of 
deur (geen schilderwerk en wandafwerking) 

 
€………………………. 
 
€………………………. 
€………………………. 

€………………………. 
 
€………………………. 
€………………………. 

Ja / Nee 

Verdiepingsvloeren: 
 balklaag 
 vloerlaag 
 plafond 

(niet uitsluitend t.b.v.  isolerende maatregel, 
geen schilderwerk, stoffering, vloerafwerking 
en plafondafwerking) 

 
 
€………………………. 
€………………………. 
€………………………. 

 
€………………………. 
€………………………. 
€………………………. 

Ja / Nee 

Installatiewerk: 
 elektra 
 water 
 gas 
 cv 

 
€………………………. 
€………………………. 
€………………………. 
€………………………. 

 
€………………………. 
€………………………. 
€………………………. 
€………………………. 

Ja / Nee 

 binnentrap €………………………. €………………………. Ja / Nee 

 

Sanitair: 
 bouwkundige werkzaamheden 

 
 installatiewerk (elektra, water, 

cv) (niet uitsluitend t.b.v. isolerende 

maatregelen en geen schilderwerk) 
 

 
 
€………………………. 
 
€………………………. 

 
€………………………. 
 
€………………………. 

Ja / Nee 

Keuken: 
 bouwkundige werkzaamheden 

 
 installatiewerk (elektra, water, 

gas, cv) 
(niet uitsluitend t.b.v. isolerende maatregelen 
en geen schilderwerk) 

 

 
 
€………………………. 
 
€………………………. 
 

€………………………. 
 
€………………………. 

Ja / Nee 

 
Toelichting werkzaamheden bouwkundige aanpassingen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indien ook werkzaamheden t.b.v.  isolerende maatregelen zijn meegenomen, dient u deze nader toe te lichten. 
U kunt als bijlage bij dit aanvraagformulier een uitvoeringsplan toevoegen, waarin de uit te voeren werkzaamheden 
toegelicht worden. 



 

 

 

 
 

 

 

 

3 

Omschrijving werkzaamheden 
(comfort): 

 
 
Kosten 
arbeid/onder 
aanneming 
vermelden inclusief 
6% BTW 
 
Let wel: tot 1 juli 2015 
geldt een gereduceerd 
tarief voor loonkosten.  
Daarna geldt weer het 
tarief van 21%. Deze 
kosten graag apart 
vermelden 

 

 
  
Kosten materiaal 
vermelden inclusief 
21% BTW  
 

 
 
Offerte of 
begroting 
bijgevoegd als 
bijlage bij dit 
aanvraagformulier 

Sanitair en keuken: 
 tegelwerk (sanitair volledig) 
 aanschaf en/of plaatsing  

 
€………………………. 
€………………………. 

 
€………………………. 
€………………………. 

Ja / Nee 

Keuken: 
 tegelwerk (keukenwand) 
 aanschaf en/of plaatsing 

 
€………………………. 
€………………………. 

 
€………………………. 
€………………………. 

Ja / Nee 

Toelichting comfortmaatregelen: 

……………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
U kunt ook als bijlage bij dit aanvraagformulier een uitvoeringsplan toevoegen, waarin de uit te voeren 
werkzaamheden toegelicht worden.  

4 
Wat is het totale bedrag 

van uw investering? 

€…………………………………  

5 
Zijn de werkzaamheden al 

gestart? 

 
Ja, gestart op:                    (dd-mm-jjjj) Indien ja, graag nader specificeren 
                                     

 
Nee 

6 
 
 

Beoogde einddatum van 
de werkzaamheden 

                                    (dd-mm-jjjj) 
Werkzaamheden, welke binnen een jaar na 
subsidieverlening zijn uitgevoerd, kunnen in 
aanmerking komen voor subsidie. 



 

 

C.  Bijlagen  

C1. Verplichte bijlagen: 

1 A. Een kopie van de akte van levering, waaruit tevens de 
totstandkoming van de voorlopige koopovereenkomst 
blijkt.  

 Als bijlage meegestuurd 

B. Indien uit de akte van levering niet de datum van de 
koopovereenkomst blijkt, bewijs bijvoegen waaruit blijkt 
dat de voorlopige koopovereenkomst tot stand is 
gekomen in de periode van 28 maart 2015 tot en met 30 
juni 2015. 

 Als bijlage meegestuurd 

2 Een offerte of een begroting voor het geheel van de 
renovatiewerkzaamheden, waaruit duidelijk volgt welke 
kosten voor welke werkzaamheden zijn begroot dan wel 
geoffreerd. 

 Als bijlage meegestuurd 

3 Indien aanvrager gemachtigd is, een afschrift van de 
volmacht. 

 Als bijlage meegestuurd 

 

D.  Verklaring  

 
Ondergetekende verklaart: 

 Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld;  

 Zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de desbetreffende 
subsidieregelingen, de staatssteun- en aanbestedingsregels, alsmede overige wettelijke 
regelingen die op de uitvoering van het project van toepassing zijn;  

 Er van op de hoogte te zijn dat de aanvrager c.q. subsidieontvanger zelf verantwoordelijk is en 
blijft voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en dat schade voortvloeiend uit het 
niet verkrijgen daarvan voor rekening is van de aanvrager; 

 Bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die door de 
subsidieverstrekker daartoe zijn aangewezen; 

 Niet in surséance van betaling of in staat van faillissement te zijn.  
 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend door aanvrager  
 

Plaats:            Datum:       

 

 

Naam:            Handtekening: 

 

Advies: Lees het aanvraagformulier nogmaals door, om te kijken of alles is ingevuld. Bij een niet volledig 
ingevuld aanvraagformulier, wordt aanvullende informatie opgevraagd. Subsidie wordt verdeeld op volgorde 
van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, 
geldt als datum van binnenkomst. 


