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LET OP: als u indient via GPR is
een volledig ingevuld GPR-rapport
nodig waarbij de score uit de
berekeningen hoog genoeg is
volgens artikel 2, 3, of 4.

Legeskorting
Ik vraag legeskorting aan voor een duurzaam bouwplan via:
GPR
en doe een beroep op artikel:
 2- nieuwbouw - mijn bouwplan behaalt minimaal een 7,5 voor toekomstwaarde
en een 8 voor alle andere thema’s in GPR;
 3-nieuwbouw extra duurzaam - mijn bouwplan behaalt minimaal een 8 voor
toekomstwaarde en een 8,5 voor alle andere thema’s in GPR;
 4-verbouw van bestaand pand - mijn bouwplan betekent een verbetering van + 1,0
voor toekomstwaarde en van +1,5 voor alle andere thema’s in GPR;
 De lijst met duurzame maatregelen *(artikel 5 van de Regeling vermindering leges duurzame
bouwplannen Den Haag 2018)
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LET OP: U kunt alleen vermindering van de leges krijgen als u voldoet aan de voorwaarden van de regeling. In dat
geval krijgt u vermindering voor de leges voor de activiteit bouwen tot maximaal €25.000 per project. U moet dus
voldoen aan de GPR-niveaus òf aan de technische kenmerken uit de lijst duurzame maatregelen.
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Lijst duurzame maatregelen

Kosten

d Plaatsing van nieuw glas, al dan niet in combinatie met

De maatregelen onder a.
tot en met c. zijn vervallen.

kozijnvervanging
met een U-waarde van het HR++ of triple-glas
van maximaal 1,2 W/m²K.
e Isolatie van buitengevels
met een isolatiewaarde van minimaal Rc 3,5 m²K/W.
f

Plaatsing van nieuwe voordeur
met een U-waarde van de deur inclusief het kozijn
van maximaal 1,65 W/m²K.

g Dakisolatie, al dan niet in combinatie met verhogen dakrand,
dakgoot of nok
met een isolatiewaarde van het dak
van minimaal Rc 3,5 m²K/W.
h Aanbrengen van een begroeid dak, bouwkundige voorzieningen
hiervoor
het dak moet een waterbergende capaciteit hebben
van minimaal 18 liter per m².
i

Constructieaanpassing ten behoeve van duurzame maatregelen
aanpassingen in de constructie die bedoeld zijn om de duurzame
maatregelen, genoemd in dit artikel, te kunnen realiseren.

j

Plaatsen van een buitenunit voor een warmtepomp
met een geluidsproductie van de luchtunit van maximaal 40 dB.

k Plaatsing van zonnepanelen
met een capaciteit van in totaal minimaal 1200 Wp.
l

Plaatsing van collectoren voor zonneboiler
met een vermogen van minimaal 4,5 Gj.

Totaal

5

€0

Ondertekening
Naam		
Plaats		

Datum		

Handtekening															

Meer informatie, zie Regeling vermindering leges voor duurzame bouwplannen Den Haag 2018
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