
 

 

 

 
STAD HARELBEKE 
MILIEUDIENST 
Marktstraat 29, 8530 HARELBEKE 
    056/733477 

FAX. 056/733389 

 

Aanvraagformulier subsidie duurzaam gelabeld hout 

 

Aanvrager Ondergetekende heeft kennis genomen van het subsidiereglement terzake 

en doet een aanvraag tot subsidie van de werken hierna beschreven 

 

 naam (*) ……………………………………………………………………….…… 

 

 straat (*)………………………………………………………………………… 

 

 postnr & gemeente (*)……………………………………………………………... 

 

 telefoon / GSM (*)………………………………………………………………… 

 

 e-mail……………………………………………………………………………… 

 

 rekeningnr. IBAN (*) |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| 

 

naam rekeninghouder (*)………………………………………………………….. 

 

 adres in aanmerking komend gebouw (*) (indien verschillend van adres 

hierboven)  of lotnummer (bij nieuwbouw indien huisnummer nog niet 

gekend) 

………………………………………………………………………………………… 

 naam en adres van de eigenaar van het gebouw indien de aanvrager 

zelf geen eigenaar is (*): 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

(*) verplicht in te vullen velden  

 

Omschrijving 

van de 

uitgevoerde 

werken 

(verduidelijk eventueel met plannen, situatieschets, foto’s)  

 

Voeg de nodige facturen bij ter staving van de gedane uitgaven. 

Op deze facturen dient vermeld te zijn: 

 dat het gaat om duurzaam gelabelde producten (FSC of PEFC) 

 om welke hoeveelheden het gaat 

 welke houtsoort het betreft 

 het Chain of Custody (CoC) nummer van het bedrijf dat 

rechtstreeks factureert aan de subsidieaanvrager 

 het adres waarop de werken zijn uitgevoerd 

 de naam van de aanvrager 

 prijsopgave van het gelabeld hout zelf (dus excl. plaatsing en 



andere materialen) 

 

 

Overzichtslijst 

facturen 

Nr. Datum 

Naam 
handelaar of 

aannemer Houtsoort  Hoeveelheid 

Bedrag 
(incl. 
BTW) Toepassing * 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

 

* Gelieve de toepassing op te geven zoals in het subsidiereglement 

vermeld: 

o Binnenschrijnwerk 

 Ramen 

 Deuren  

 Massieve (volhouten) vloeren 

 Plafonds 

 Trappen 

o Buitenschrijnwerk 

 Ramen 

 Deuren en poorten 

 Gevelbekleding 

o Daktimmerwerk 

o Houtskeletbouw 

o Niet verplaatsbare houten tuinconstructies 

 Pergola’s 

 Tuinhuizen 



 Carports 

 Terras 

 Hekwerk 

 

 

 

Handtekening Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van alle 

voorwaarden in het reglement 

 

 

 

 

Handtekening 

eigenaar 

(enkel indien de aanvrager geen eigenaar is van de onroerende goederen 

waarop de beschreven handelingen worden uitgevoerd) 

 

 

 

 

Datum  

 

Aandachtspunt Afhankelijk van het aantal binnenkomende subsidieaanvragen moet men 

rekening houden met een termijn van minimum vier maanden tussen het 

indienen van deaanvraag en de effectieve uitbetaling van de subsidie. 

 

 Bezorg deze aanvraag aan: 

Het college van burgemeester en schepenen  

c.c. Milieudienst  

p.a. stadhuis 

Markstraat 29 

8530 Harelbeke  

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:  

Milieudienst 

Marktstraat 29 

8530 Harelbeke 

tel. 056 733 476 

fax 056 733 389 

e-mail : milieu@harelbeke.be 

 


