
 Gegevens t.b.v. de subsidieaanvraag voor groene daken 

Wilt u dit formulier als een word bestand ontvangen? Dan kunt u het opvragen via subsidie@utrecht.nl.  

Naam aanvrager: _______________________________________________________________________________________________________________ 

1. Kenmerken van het gekozen vegetatiepakket:
Soort vegetatie:  Extensief / Intensief (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Soort vegetatiepakket:  Sedummat / Sedumcassettes / _________________________________ 
Waterbergend vermogen: _________ liter per m2 
Verzadigd gewicht: _________ kg per m2 
Opbouw lagen van het gekozen vegetatiepakket: 

- Soort wortelkerende laag: ______________________________________________ 
- Soort drainagelaag/waterbergingslaag: ______________________________________________
- Soort substraatlaag: ______________________________________________ 
- Soort vegetatielaag: ______________________________________________ 

Toelichting:  
Indien het dakbegroeningsbedrijf beschikt over een zogeheten factsheet, dan mag deze toegevoegd worden aan de aanvraag. 
U kunt dan hier volstaan met te verwijzen naar de factsheet. Controleer wel of alle bovengenoemde gegevens erop vermeld staan! 

mailto:subsidie@utrecht.nl


2. Gegevens deelnemers:
Adres Type Oppervlakte Prijs Foto Schets Toestemmings-

formulier 
1. € □ □ □ 
2. € □ □ □ 
3. € □ □ □ 
4. € □ □ □ 
5. € □ □ □ 
6. € □ □ □ 
7. € □ □ □ 
8. € □ □ □ 
9. € □ □ □ 
10. € □ □ □ 
11. € □ □ □ 
12. € □ □ □ 
13. € □ □ □ 
14. € □ □ □ 

Totaalbedrag € 

Toelichting: 
- Vul per dak een regel in. Dus als bij één adres bijvoorbeeld de uitbouw en het schuurtje begroend gaat worden, dan worden op dit formulier 2 regels

ingevuld.
- Vul bij Type in welk dak begroend gaat worden (Schuurtje/Carport/Uitbouw/Dak). Bij het dak van de woning kan worden volstaan met “Dak”. Heeft de

woning meerdere daken die begroend gaan worden, dan wordt het “Dak 1”, “Dak 2”. Deze nummering moet wel overeenkomen met de nummering op
de foto en de schets.

- Bij Oppervlakte wordt de totale oppervlakte van het dak genoteerd in meters. Onderaan het totaal van alle daken invullen.
- Als er 1 offerte is uitgebracht waar alleen de totaalprijs van alle daken tezamen op vermeld staat, dan kan worden volstaan met de totaalprijs onderaan

in te vullen.
- Bij Foto/Schets/Toestemmingsformulier het vakje aanvinken als het desbetreffende document wordt meegestuurd met de aanvraag.

Kijk in de Nadere regel Groene daken 2020 voor de eisen van de foto, schets en toestemmingsformulier



3. Begroting (alleen invullen als er geen offerte is):

Omschrijving Prijs per stuk of per m2 Aantal Totaalprijs Inclusief/Exclusief BTW 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 

Subtotaal € 
BTW 9% € Alleen invullen als de 

prijzen ex BTW zijn BTW 21% € 
Totaal € 

Prijzen afkomstig van: _______________________________________________________________________________________________________________ 




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Formulier gegevens groen dak.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		

		Bedrijf: 

		




[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.
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