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versienummer formulier

17.01.2019

Aanvraag subsidie voor Aed-
eigenaren

(Let op: Er wordt enkel subsidie verstrekt voor de aanschaf van bescher-
mende Aed-kasten. Er wordt geen subsidie verstrekt voor de aanschaf van 
Aed’s. Voor meer informatie: zie de beleidsregels)

1 Gegevens bedrijf/organisatie
KvK nummer

Adres           

Postcode en plaats 

Naam contactpersoon         

Correspondentieadres           

Postcode en plaats 

Telefoonnummer                     

IBAN       

Emailadres                         

2 Gegevens beheerder Aed  

Naam

Adres

Postcode en plaats

3 Subsidiegegevens
U vraagt subsidie aan voor de aanschaf van een beschermende Aed-kast (50% 
van de aanschafkosten tot een max. van € 400,- excl. BTW). Voor de grondslag en 
voorwaarden verwijzen wij u naar de beleidsregels.

> lees verder
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De actuele kosten en voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op www.heerlen.nl/producten-en-diensten.
De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw Aanvraag subsidie voor Aed-eigenaren.

4 Toelichting van uw aanvraag

Geef hieronder een korte toelichting:

5 Beoordelingsgegevens en bewijsstukken 
Wij verzoeken u om de volgende documenten met dit ingevulde aanvraagformulier mee te zenden:
Een kopie van de offerte(s) van de aan te schaffen beschermingskast. Hierbij geldt dat de gemeente 
50% van de kosten van de kast vergoed tot een maximum van € 400,- (excl. BTW).

De daadwerkelijke uitbetaling van de subsidie vindt pas plaats nadat: 
a.  Het subsidieverzoek is goedgekeurd.
b. Een kopie van de betreffende factuur bij de gemeente is ingediend.
c. De Aed 24/7 is aangemeld binnen Hartslag NU.
d. De Aed binnen 14 dagen na ontvangen van de beschikking door de gemeente daadwerkelijk buiten 

is geplaatst.

S.v.p. dit formulier inclusief de gevraagde bewijsstukken met betrekking tot betaling (fac-
tuur) verzenden naar:

Gemeente Heerlen
t.a.v. de afdeling welzijn, Contactpersoon: mevr. A. Schotanus  
Postbus 1 
6400 AA Heerlen

Of digitaal naar: a.schotanus@heerlen.nl

6 Ondertekening aanvrager

Naam   Functie

Plaats   Datum

Handtekening
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