Subsidieregeling demontage dieselvoertuigen, bromfietsen en snorfietsen
1

Type aanvraag
Natuurlijk persoon (particulieren, zzp, VOF)

Aanvinken wat van toepassing is.

Rechtspersonen (BV, NV, vereniging of stichting geen zzp’er)
A

Indien natuurlijk persoon/zzp, het volgende stuk als bijlage meesturen:
• Demontageverklaring

B

Indien rechtspersoon, de volgende stukken als bijlage meesturen:
• Demontageverklaring
• Kopie/scan inschrijving Kamer van Koophandel
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Gegevens aanvrager
Achternaam

Voorletters

Straat

Huisnummer

Postcode

DEN HAAG

E-mailadres
Mobiel
BSN: alleen natuurlijk persoon/zzp.

Burgerservicenummer
Beschikt u over een geldige Ooievaarspas? (aanvinken/invullen wat van toepassing is)
Ja, pasnummer
Nee
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Gegevens voertuig
Kenteken gesloopt dieselvoertuig/brom- of snorfiets
Sloop van (aanvinken wat van toepassing is)
Dieselpersonenauto of diesel aangedreven bestelauto
Bromfiets

Snorfiets

4

Subsidie

A

Ik wil graag subsidie ontvangen in de vorm van (aanvinken wat van toepassing is)
Fietstegoed (€ 400,-, € 750,- of € 1.000,-)
OV-tegoed voor “HTM-only”
(4, 8 of 12 maanden gratis met HTM afhankelijk van hoogte subsidietegoed van € 400,-, € 750,- of € 1.000,-)

OV-tegoed voor een mobiliteitskaart
(€ 400,-, € 750,- of € 1.000,- voor reizen op saldo voor Openbaar Vervoer, OV-fiets en/of GreenWheels)
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B

Indien is gekozen voor een “HTM-only” abonnement het Chipkaartnummer vermelden waar het
abonnement op gezet kan worden
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Aanvraagformulier
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Monitoring
Ik ga ermee akkoord dat gemeente Den Haag mij benadert voor monitoringsdoeleinden
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord (heeft geen invloed op uw eventuele toekenning)

6

Ondertekening

Voor bedrijven (niet zijnde leasebedrijven) is de de-minimisverordening van de EU van toepassing. Op de
website van de subsidieregeling vindt u een toelichting. Bij ondertekening van dit formulier verklaart u dat de
onderneming, evenals het eventuele gehele moederconcern, over de periode van het huidige belastingjaar en
de twee voorgaande belastingjaren, niet boven het drempelbedrag de-minimissteun heeft genoten.

Indienen per post: of

insturen per e-mail:

Gemeente Den Haag

subsidies@denhaag.nl

Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Handtekening aanvrager

Datum

Plaats

Let op: Stuur de juiste stukken mee bij het aanvragen van de subsidie:
Demontageverklaring
-

Indien rechtspersoon : kopie/scan inschrijving Kamer van Koophandel

Verdere verloop van het proces rondom de subsidieregeling:
Na het toesturen van deze subsidieaanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging, met daarin uw zaaknummer.
Deze brief is het bewijs dat uw subsidieaanvraag in behandeling is genomen.
De behandeling kan maximaal zes weken duren.
Na behandeling van uw subsidie krijgt u een brief, waarin staat of de subsidie aan u wordt verleend.
Meer informatie kunt u vinden op www.denhaag.nl/duurzaamheid bij het onderdeel ‘Schone lucht’.

Aanvraagformulier
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