Concept aanvraagformulier
DUMAVA van RVO (versie 1)
1. Inleiding
Dit concept aanvraagformulier kan u helpen om uw aanvraag voor te bereiden. Per onderdeel staan hier de
vragen die op het formulier gesteld zullen worden. Dit formulier kan tot openstelling van de regeling
wijzigen en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Het definitieve aanvraagformulier zal op 3 oktober 2022 opengesteld worden via onze website.

2. Kom ik in aanmerking?
Vragen om te bepalen of u in aanmerking komt voor de subsidie.
Tekst (* verplicht in te vullen)
1

Wat voor maatschappelijk vastgoed heeft u in eigendom? *

S1.1

Kies uit de volgende opties in de dropdown:
1.

Gebouw van een provincie

2.

Gebouw van een gemeente

3.

Gebouw van een waterschap

4.

Gebouw van een basisschool

5.

Gebouw van voortgezet onderwijs

6.

Gebouw van een middelbaar beroeps (MBO) instelling

7.

Gebouw van een hoger beroeps (HBO) instelling

8.

Gebouw van een universiteit

9.

Rijksmonument

Look-up

10. Gebouw van een cultuurinstelling
11. Gebouw van een zorginstelling
12. Gebouw van een religieuze of levensbeschouwelijke instellingen
13. Gebouw van een stichting (o.a. ook wijkcentra, dorpshuizen en gemeenschapscentra)
14. Gebouw van een vereniging
15. Gebouw van een coöperatie
Voor vastgoed 2, 4, 5, 13 of 14
2

Heeft u ook voor de regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

Ja

aangevraagd? *

Nee

Voor vastgoed 4, 5
3

Is het schoolgebouw of nevenvestiging uit ’s rijks kas bekostigd? *

Ja
Nee

Voor vastgoed 6, 7, 8
4

Is het vastgoed in eigendom van een uit ’s Rijks kas bekostigde instelling? *

Ja
Nee

Voor vastgoed 11, 12, 13, 14, 15
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5

Heeft de onroerende zaak een publieksfunctie? *

Ja
Nee

Voor vastgoed 10
6

Heeft de culturele instellingen een ANBI status? *

Ja

S6.2

Indien Nee toon vraag 6.1.

6.1

Is de eigenaar van het maatschappelijk vastgoed gelieerd aan een culturele instelling met

Ja

een ANBI status? *

Nee

Wordt er inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaald? *

Ja

Nee

7

Nee
Voor vastgoed 9
8

Betreft het een monument dat is ingeschreven in het rijksmonumentenregister? *

Ja

S8.3

Indien JA toon vraag 8.1

8.1

Wat is het monumentnummer? *

Numeriek (6)

9

Heeft u een energieadvies of portefeuilleroutekaart en gaat u op basis daarvan

Ja

verduurzamingsmaatregelen uitvoeren? *

Nee

Nee

Voor 1, 2, 3
10

Heeft het gebouw een gebruiksoppervlak van meer dan 250 m2? *

Ja
Nee

S10.1

Indien JA toon vraag 10.1

10.1

Heeft het gebouw geldig energielabel? *

11

Heeft het gebouw een woonfunctie? *

Ja
Nee
Ja
Nee

Voor vastgoed 7
12

Heeft het gebouw voor minimaal 50% een kantoorfunctie van meer dan 100 m2? *

S12.2

Indien JA

12.1

Heeft het gebouw energielabel C of hoger? *

13

Staat het gebouw in Nederland? *

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

3. Formulier aanmaken
Vragen om het formulier aan te kunnen maken.
Tekst (* verplicht in te vullen)

Soort antwoord

Formulier aanmaken
Met uw antwoorden op de vragen hierna wordt het juiste formulier voor u samengesteld.
1
H1

Wat is uw rol bij deze aanvraag? *

•

Aanvrager

•

Intermediair (gemachtigde)

Let op!
Indien u zelf niet de aanvrager bent, moet u beschikken over een rechtsgeldig ondertekende machtiging.

2
H2

Waarvoor vraagt u aan? *

•

Verduurzamingsmaatregelen

•

Integraal verduurzamingsproject

Als u meer dan 3 maatregelen wilt uitvoeren dan moet u een integraal verduurzamingsproject kiezen.
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4. Aanvrager
De gegevens van de aanvrager.
Tekst (* verplicht in te vullen)
Aanvrager
KvK-nummer *
Vestigingsnummer *
Naam organisatie *
Bezoekadres
Postcode *
Huis- of postbusnummer *
Straat of postbus *
Plaats *
Land *
Correspondentieadres
Postcode *
Huis- of postbusnummer *
Straat of postbus *
Plaats *
Land *
Bankrekeningnummers
IBAN *
BIN *
Contactpersoon bij de intermediair
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel(s)
Achternaam *
Geslacht *
Telefoon *
Mobiel
E-mail *

5. Intermediair
Tekst (* verplicht in te vullen)
Intermediair
KvK-nummer *
Naam organisatie *
Adres
Postcode *
Huis- of postbusnummer *
Straat of postbus *
Plaats *
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Land *
Contactpersoon bij de intermediair
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel(s)
Achternaam *
Geslacht *
Telefoon *
Mobiel
E-mail *

6. Gebouw
Tekst (* verplicht in te vullen)

Soort antwoord

Locatie van het gebouw maatschappelijk vastgoed
1

Betreft de locatie van het gebouw een *

•

Kadastrale
aanduiding

•
S1.1

Indien “Adres” wordt geselecteerd vraag 2 tonen.

S1.2

Indien “Kadastrale aanduiding” wordt geselecteerd vraag 3 tonen.

2

Postcode *

Adres

Huisnummer *
Huisletter & Toevoeging
Straat *
Plaatsnaam *
H

Indien u subsidie voor meerdere adressen of kadastrale aanduidingen wilt aanvragen, zult u een aanvraag
per adres of kadastrale aanduiding moeten doen.

3

Kadastrale gemeentecode *
Kadastrale sectie *
Perceelnummer *

H3

Indien u subsidie voor meer gebouwen willen aanvragen dan zult u een aanvraag per gebouw moeten doen.

4

Kent het gebouw meerdere eigenaren? *

H4

Let op! Alle eigenaren dienen voor hun eigen investeringsdeel een aanvraag in te dienen.

5

Wordt er gefaseerd per gebouwdeel aangevraagd? *

6

Ligt het bouwjaar van het gebouw na 2012? *

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

7. Per maatregel / advies
De gegevens die per maatregel of het advies worden gevraagd.
Maatregelen / adviezen
8

Welke maatregel of advies

Look-up

Bij maatregel
10

Contractdatum *

Datumveld

11

Datum uitvoering gereed of Adviesdatum

Datumveld

Bij advies
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12

Advieskosten *

H12

Als u voor de advieskosten al subsidie heeft ontvangen moet u hier 0 euro invullen.

Bedrag

Bij maatregel
13

Begrote investeringskosten *

Bedrag

Bij maatregel
14

Onvoorziene kosten *

17

Heeft u voor deze maatregel/advies voor het desbetreffende gebouw ook andere

Bedrag
•

Ja

subsidie(s) aangevraagd en/of ontvangen? *

•

Nee

Indien JA vraag 17.1 en 17.2 tonen.
17.1

Welke subsidie *

Tekstveld

17.2

Bedrag *

Bedrag

8. Variabele vragen per maatregel of advies
Deze zijn afhankelijk van de gekozen maatregel uit de lijst.
Voor de lijst met de maatregelen wordt verwezen naar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt2022-17379.html#d17e1583
15

Variabele vragen per maatregel / advies *

Soort

Is het doellabel minimaal B?

Ja / nee

Leiden de maatregelen tot een verbetering van minimaal 3 labels?

Ja / nee

Wat is de meldcode uit de lijst ISDE Maatregelenlijst Hoog-rendementsglas?

Meldcode

Wat is de meldcode uit de lijst ISDE Maatregelenlijst isolatie?

Meldcode

Wat is de meldcode uit de ISDE Apparatenlijst warmtepompen

Meldcode

Is het thermische vermogen lager dan 70 kW

Ja / nee

Is de verlichting bestemd voor noodverlichting?

Ja / nee

Is de powerfactor tenmiste 0,90?

Ja / nee

Worden de panelen geplaatst, samen met een vervanging van de dakisolatie?

Ja / nee

Betreft de aansluiting een verzwaring van een bestaande aansluiting?

Ja / nee

Past u spouwmuurislolatie toe?

Ja / nee

Wat is het KvK nummer van de adviseur?

Getal (8)

Wat is de naam van de onderneming?

Tekst (200)

9. Variabele bijlagen per maatregel of advies
Deze zijn afhankelijk van de gekozen maatregel uit de lijst.
Voor de lijst met de maatregelen wordt verwezen naar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt2022-17379.html#d17e1583
16

Variabele bijlage(s) per maatregel / advies
Sluit het maatwerkadvies of de portefeuilleroutekaart bij.
Sluit het, door een assessor goedgekeurd assessmentrapport (BREEAM-NL-In-Use versie 6) van de Dutch
Green Building Council bij.
Sluit het gerealiseerde energielabel bij.
Sluit het oplever assessment bij.
Sluit de, door een assessor goedgekeurde ontwerpberekening van GPR Gebouw 4.3 of 4.4 voor bestaande
bouw bij.
Sluit de opleverberekening bij.
Sluit de offerte bij.
Sluit de facturen bij.
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Sluit een document bij waaruit blijkt dat de luchtdichtheidsklasse (LUKA) minimaal C is of ATC maximaal 3
is?
Sluit een technische specificatie bij waaruit blijkt dat de toevoer van lucht aan de onderzijde van de
luifelranden maximaal 12% is van het afzuigdebiet van de afzuigkap.
Sluit een technische specificatie bij waaruit blijkt dat het rendement van de warmtewisselaar minimaal 80%
is.
Sluit een technische specificatie bij waaruit blijkt dat het rendement minimaal 65% is.
Sluit een technische specificatie bij waaruit blijkt dat de lichtstroom minimaal 125 lm/W is.
Sluit een technische specificatie bij waaruit blijkt dat efficiency-klasse minimaal IE4 is.
Sluit een technische specificatie bij waaruit blijkt dat het luchtgordijn voorzien is van binnen- en
buitensensors.
Sluit een document bij waaruit blijkt dat de energieprestatie-eisen van energielabel A van NEN-EN-ISO
25745-2:2015 is.
Sluit een foto bij van de publieke visualisatie.
Sluit foto's of een document bij waaruit blijkt dat de bestaande dakisolatie is vervangen.
Sluit foto's of een technische specificatie bij waaruit blijkt dat er ook een opslagsysteem is geplaatst.
Sluit foto's of een document bij waaruit blijkt dat er ook een duurzame energieopwekker op het eigen terrein
is.
Sluit een principe schema bij.
Sluit foto's of een technische specificatie bij waaruit blijkt dat het infraroodpaneel wordt geregeld middels
bewegingssensor en thermostaat.
Sluit een glasstaat bij waaruit de warmte doorlatingscoëfficient blijkt.
Sluit een document bij waaruit blijkt dat de luchtdoorlatendheidswaarde minimaal klasse B heeft.
Sluit een technische specificatie bij waaruit blijkt dat de warmteweerstand minimaal 2,5 M2.K/W bedraagt.
Sluit een technische specificatie bij waaruit blijkt dat de warmteweerstand minimaal 3,5 M2.K/W bedraagt.
Sluit een technische specificatie bij waaruit blijkt dat het rendement minimaal 68% of CO2 gestuurd is.
Sluit het advies bij.
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