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Aanvraagformulier Klimaatfonds  

Uitsluitend volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. 

Contactgegevens 
Naam organisatie 

Rechtsvorm organisatie 

Doelstelling organisatie 

KvK nummer 

Contactpersoon 

Functie contactpersoon 

Adres 

Postcode + woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres

Website 

Rekeningnummer 

Ten name van 

Plaats 

Voorwaarden deelname 

Met het project wordt een aantoonbare hoeveelheid CO2-uitstoot gereduceerd. □ ja □ nee
Uw organisatie is van maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk. □ ja □ nee
Het project wordt uitgevoerd in Den Haag. □ ja □ nee
De ondersteuning van het Klimaatfonds is aanvullend, is onderzocht of overige 
aanvullende financiering mogelijk is. 

□ ja □ nee

De aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na realisatie van de maatregelen □ ja □ nee
Wordt er minimaal 100 ton CO2 gereduceerd met alle maatregelen tezamen over de 
gehele levensduur. Als deze maatregelen binnen een jaar worden uitgevoerd, kan er een 
aanvraag bij het Klimaatfonds worden ingediend. U kunt dit uitrekenen met de CO2 
calculator op onze website.

□ ja □ nee

Financieel 

Waarom kan de organisatie het project niet 
(geheel) uit eigen middelen financieren? 
Wat is de eigen bijdrage van de organisatie? € 
Heeft u elders een subsidieverzoek ingediend? □ ja □ nee
Indien van toepassing, bij welke andere 
organisaties heeft u een subsidieverzoek 
ingediend? 
Indien van toepassing, voor welk bedrag heeft u 
een subsidieverzoek ingediend bij deze fondsen 
en wat is de status van het verzoek? 
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Inhoudelijke omschrijving werkzaamheden/project 
Omschrijving project 

Datum aanvang voorbereiding 
Datum uitvoering 
Heeft u reeds 
energiebesparende 
maatregelen genomen? 

□ ja □ nee

Zo ja, toelichting: 

Omschrijving energiebesparende maatregelen 
Maatregelen Kosten o.b.v. factuur Levensduur Besparing per jaar** 

* De besparing per jaar kan aangegeven worden in m3 (gas), kWh (elektriciteit) en GJ (stadswarmte)

Bijlagen 
Zonder onderstaande bijlagen wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

- Facturen genomen maatregelen

- Onderbouwing  levensduur door middel van een verklaring van een erkend bedrijf

- Onderbouwing  besparing  door middel van een verklaring van een erkend bedrijf

- Meest recente energienota/jaaroverzicht

- Kopie uittreksel Kamer van Koophandel

- Financierings-/dekkingsplan van het project

Ondertekening 
Naam aanvrager 
Functie aanvrager 
Datum 
Plaats 
Handtekening 
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U kunt dit formulier en de bijlagen mailen naar klimaatfonds@duurzaamdenhaag.nll 

o.v.v. aanvraag financiële bijdrage of retourneren naar:

Duurzaam Den Haag, Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag.
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