
 

 

 

 

Aanvraagformulier  
Tegemoetkoming energielasten 2022 

WP MH Eenmalig alle regelingen 

 

• Indienen uiterlijk 1 juni 2023 

• Vragen? Neem gerust contact op met Domein Sociaal/Subsidies via telefoonnummer 

 0413 28 19 11 of e-mailadres admoSD@gemeentemaashorst.nl 

 

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling, worden bewijsstukken gevraagd. Afhankelijk van 

hoe uw organisatie werkt, kunnen daar verschillende documenten voor nodig zijn. Door een beroep te 

doen op deze regeling, verplicht de organisatie zich om geen contributie verhoging door te voeren voor 

het betaalbaar blijven houden van energienota’s (verwarming e/o licht).  

 

Contact-/organisatiegegevens 

Naam organisatie :  

Contactpersoon :  

Correspondentieadres :  

Postcode en woonplaats :  

Telefoonnummer :  

Kamer van Koophandel nr.  :  

Naam contactpersoon :  

E-mailadres contactpersoon :  

IBAN bankrekeningnummer :  

Ten name van :  

 

Doet met dit aanvraagformulier een beroep op de regeling ‘tegemoetkoming kosten energie voor 

boekjaar 2022’ voor een bedrag van: …………………………………………….. euro. 

 

Ter onderbouwing van deze aanvraag is bijgevoegd: 

☐ Begroting 2022, met daarin zichtbaar wat toen aan vaste lasten voor energie was opgenomen 

☐ Begroting 2023, met daarin zichtbaar wat nu aan vaste lasten voor energie is opgenomen 

☐ Eindafrekening energienota’s (verwarming e/o verlichting, gesplitst of in 1 nota) over 2021 

☐ Eindafrekening energienota’s (verwarming e/o verlichting, gesplitst of in 1 nota) over 2022 

☐ Andere documenten, te weten: ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………... (graag motiveren in toelichting) 

☐ eventuele toelichting/opmerkingen: 
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Gemeente Maashorst | Markt 145 | 5401 EJ Uden | Postbus 83 | 5400 AB Uden  

Telefoon 0413 - 281 911 | www.gemeentemaashorst.nl  

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart naar waarheid te hebben ingevuld namens het bestuur: 

Naam  :  

Functie :  

Datum :  

Handtekening :  

 

 

 

 

De aanvraag, voorzien van handtekening en bijlage(n) sturen naar: 

Gemeente Maashorst 

Afdeling Domein Sociaal / Subsidies 

Postbus 83 

5400 AB  UDEN 

 

of  

 

e-mailen naar admoSD@gemeentemaashorst.nl. 

S.v.p. aanvraagformulier en eventuele andere bijlagen ieder als apart document bij uw e-mail voegen. 

 

 

Aanvragen die op een andere manier worden ingediend, nemen wij niet in behandeling. 
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