
 

 

 
Als u de subsidie voor uzelf indient, kunt u vraag 2 overslaan. 
 
 
1. Gegevens van de subsidieontvanger: 

Naam: __________________________________________ Voorletters:______________ 

Geboortedatum: ___________________________________________________________ 

BSN-nummer _____________________________________________________________ 

Adres1: __________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ____________________________________________________ 

Telefoon: _________________________________________________________________ 

E-mailadres: ______________________________________________________________ 

Bank- of gironummer: _____________________ Ten name van: _____________________ 

 

2. Als u de subsidie voor de persoon onder 1. aanvraagt: s.v.p. hier uw gegevens 

invullen: 

Naam: __________________________________________ Voorletters:_______________ 

Adres: ___________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _____________________________________________________ 

Telefoon: __________________________________________________________________ 

E-mailadres: _______________________________________________________________ 

Relatie met subsidieontvanger: ________________________________________________ 

(familierelatie, buurman of –vrouw, mantelzorger etc.) 

 

3. Aangebrachte voorzieningen: 

Omschrijving Bedrag 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 

 

Totaal 

 

€               .   

(vervolg van het formulier op de achterzijde) 

                                                      
1 Het adres waar de voorzieningen zijn aangebracht. 

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 
GEWOON GEMAK 
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Subsidieregeling Gewoon Gemak) 
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4. Verklaring 

Ondergetekende verklaart dat de voorzieningen die zijn vermeld bij vraag 3, in de woning als 

bedoeld bij vraag 1 na 14 april 2012 zijn aangebracht en geeft medewerkers van de gemeente 

Nunspeet toestemming dit te controleren2. De originele betalingsbewijzen van de voorzieningen 

zijn bij deze aanvraag gevoegd. 

 

Nunspeet, …………………..……….. (datum) 

 

 

 

 

 

(handtekening) 

 
 
Ruimte voor aanvullende informatie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niet door aanvrager in te vullen: 
Beoordeling aanvraag Gewoon Gemak  
 
De aanvraag is door ondergetekende gecontroleerd, akkoord bevonden en kan worden uitbetaald 
ten bedrage van € ………………………. 
 
 
Datum ………………………………………….. 
 
Naam ambtenaar …………………………….. 
 
Paraaf afdelingshoofd ……………………….. 
Toelichting 

                                                      
2 Controle van aangebrachte voorzieningen vindt steekproefsgewijs plaats. 



- 3 - 

 

 
Een aanvraag om subsidie in het kader van Gewoon Gemak kan als volgt worden ingediend.  
 
U vult eerst de vragen van de huistest in. U kunt de huistest vinden op 
https://mijnhuisopmaat.nl/huistest. Aan het eind van de test kunt u een aantal oplossingen kiezen 
en vervolgens de lijst printen. Als u de test al eerder hebt gedaan zonder de lijst te printen is dat 
niet erg: u kunt de test gewoon overnieuw doen.  
 
U kunt vervolgens de verbeteringen aanbrengen die op de lijst staan. Daarvoor hebt u geen toe-
stemming van de gemeente nodig. De achterzijde van deze toelichting is vermeld voor welke 
verbeteringen u subsidie kunt krijgen. Als de verbeteringen zijn aangebracht en u hebt deze be-
taald, dan kunt u de subsidieaanvraag bij de gemeente indienen. Daarvoor vult u het aanvraag-
formulier in en voegt u de volgende bijlagen bij: 

- De uitgeprinte pagina(’s) met de lijst met oplossingen van de huistest. 
- De betalingsbewijzen van de aangebrachte verbeteringen (dat kan een bonnetje zijn 

van de bouwmarkt of een rekening van een aannemer).  
 
Er is een maximumbedrag dat de gemeente jaarlijks voor deze subsidie kan uitgeven. Als dat 
bedrag overschreden wordt, vervalt de subsidiemogelijkheid voor de rest van het jaar. Het is 
daarom verstandig om eerst bij de gemeente te informeren of er nog subsidie mogelijk is.  
 
Voor de volledigheid: alleen voorzieningen die ná 14 april 2012 zijn aangebracht, komen voor 
vergoeding in aanmerking. De subsidieregeling heeft geen terugwerkende kracht. En er wordt 
alleen subsidie verstrekt voor aanpassingen aan legale woningen. Voor recreatiewoningen en 
andere bewoonde onderkomens is er geen subsidiemogelijkheid. 
 
De akkoord bevonden aanpassingen worden voor 1/3 deel vergoed. Daarbij geldt een minimum 
subsidiebedrag van € 100,--. Als er voor minder dan € 300,-- aan aanpassingen zijn aangebracht, 
is er geen recht op subsidie. Het maximum subsidiebedrag is € 500,--.  
 
Stapsgewijs: 
 
1. U doet de huistest 
2. U print pagina(’s) met de lijst met oplossingen 
3. U vraagt bij de gemeente na of er nog subsidie mogelijk is. 
4. U brengt de verbeteringen aan 
5. U verzamelt de betalingsbewijzen 
6. U dient de subsidieaanvraag in 
 
De gemeente controleert vervolgens de aanvraag en maakt na akkoordverklaring de subsidie op 
uw rekening over.  
 
De gemeente zal in sommige gevallen controleren of de verbeteringen inderdaad zijn aange-
bracht. Door het indienen van de aanvraag geeft u daar toestemming voor. 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Herskamp - Veld via telefoon-
nummer (0341) 25 99 11 of e-mailadres gemeente@nunspeet.nl.  
 
 
Zie ommezijde voor alle onderdelen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen.  
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Subsidie wordt alleen verstrekt voor de volgende onderdelen. 
 

a. Het vlak maken van de toegang naar de woning aan de voor- en/of achterzijde. 
b. Het aanbrengen van een lichtpunt bij de voor- en/of achterdeur. 
c. Het aanbrengen van een digitaal deurspionnetje.  
d. Het verlagen van drempels bij binnendeuren. 
e. Het aanbrengen van wandbeugels in het toilet en/of de badkamer. 
f. Het aanbrengen van een tweede trapleuning. 
g. Het aanbrengen van een voorziening voor het openen en sluiten van bovenramen. 
h. Het vervangen van een tweeknops mengkraan door een eenhendelmengkraan. 
i. Het stroef maken van de badkamer- of douchevloer. 
j. Het vervangen van een douche- of badmengkraan door een thermostatische meng-

kraan. 
k. De verwijdering van een bad of een douchebak ter vervanging door een vlakke dou-

chevloer.  
l. Het aanbrengen van een douchezitje. 
m. Het aanbrengen van een verhoogde toiletpot. 
n. Het aanbrengen van een toilet op de slaapverdieping. 
o. Het aanbrengen van rook-, koolmonoxide- of gasmelders. 

 
Voor de subsidiabele kosten van het aanbrengen van een spionnetje als bedoeld onder c. geldt  
een maximumbedrag van € 150,--.  
 


