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aanvraagformulier 

 
 
 
 
 
Documentnummer 
21.0006187 
*21.0006187* 
 
 
 

Subsidieverordening voorziening laadpalen elektrische 
fietsen op eigen terrein van ondernemingen in de 
gemeente Vaals 
 
Het doel is het geven van een impuls aan elektrisch fietsvervoer door 
subsidie te verlenen aan ondernemingen in de gemeente Vaals voor 
aanschaf en plaatsing van een oplaadfaciliteit op eigen grond of 
grond die in erfpacht is. 
 
Per onderneming kan één aanvraag ingediend worden. 
Per aanvraag kan subsidie voor één oplaadfaciliteit voor elektrische 
fietsen ingediend worden. 
Per aanvraag wordt 50% van de kosten van aanschaf en plaatsing 
vergoed met een maximum van € 750 per aanvraag. 
 
 

Contactgegevens 
aanvrager 

naam  

 adres  
 telefoon  
 email  
   
Contactgegevens 
Aanvragende 
onderneming 

Naam bedrijf  

 naam eigenaar  
 vestigingsadres  
 inschrijfnummer KvK  
   
Locatie 
oplaadfaciliteit 

adres  

 kadastraal 
perceelnummer 

 

 eigenaar kadastraal 
perceelnummer 

Ja/nee 



 

 erfpachtnemer 
kadastraal 
perceelnummer 

Ja/nee 

   
Realisatie en beheer 
oplaadfaciliteit 

geplande 
realisatietermijn 

 

 contactgegevens 
installateur 

 

 veiligheidskeurmerk 
oplaadfaciliteit 

 

 onderhoudscontract Ja/nee 
   

 
Ik verklaar bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. 
Ik verklaar de oplaadfaciliteit voor een minimale periode van 3 jaar te 
onderhouden en te handhaven. 
 
Naam: 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
 
Het ingevulde aanvraagformulier verzenden naar 
info@vaals.nl 
t.a.v. de heer C. Frijns 
--------------------------------------------------------------------------- 
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. De aanvrager heeft de 

mogelijkheid om de aanvraag binnen 10 werkdagen te vervolledigen, ingaande op de 

verzenddatum van de brief met geconstateerde gebreken.  

 

Het totale subsidieplafond voor de subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 5 is 

vastgesteld op € 7.500, bij besluit van de gemeenteraad d.d. 25 maart 2019. 

De verdeling van subsidie geschiedt, met inachtneming van het totale subsidieplafond, 

op basis van de datum van ontvangst van de volledige subsidieaanvragen. 

 

Het College van B&W beslist zo spoedig mogelijk op een subsidieaanvraag, maar niet 

later dan binnen 8 weken na ontvangst van een subsidieaanvraag.  

 



 

Subsidieverstrekking vindt plaats na realisatie van de oplaadfaciliteit en onder 

overlegging van facturen van aanschaf en plaatsing. 

 

De subsidie wordt geweigerd indien één van de weigeringsgronden genoemd in de 

Algemene wet bestuursrecht zich voordoet. 

De subsidie wordt geweigerd indien niet voldaan wordt aan de bepalingen en 

voorwaarden in de Subsidieverordening voorziening laadpalen elektrische fietsen op 

eigen terrein van ondernemingen in de gemeente Vaals. 

 

 

 


