Subsidiereglement voor de aankoop van een onkruidbrander
Artikel 1
De subsidie wordt verleend binnen de perken van de beschikbare kredieten die zijn
vermeld in het overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld (zie
toelichting bij het budget).
Artikel 2
Het gemeentebestuur van Bredene kent éénmalig een subsidie toe per
gezinssamenstelling en enkel aan gedomicilieerden op het grondgebied van de
gemeente Bredene voor de aankoop van een onkruidbrander.
Artikel 3
Om voor de betoelaging in aanmerking te komen, moet de onkruidbrander voldoen
aan volgende eisen :
-

aankoop vanaf 1 januari 2016
aanwezigheid van “EG-verklaring van overeenstemming”
voorzien van CE-markering (veiligheid)
aangedreven door elektriciteit of gaspatroon onder druk of gasfles

Artikel 4
De subsidie bedraagt 15 euro voor de aankoop van een onkruidbrander. De
aanvragers dienen de onkruidbrander op het aangegeven adres te bewaren en
mogen deze niet vervreemden binnen een periode van 3 jaar na de
subsidieaanvraag. Blijken de voorwaarden niet nageleefd, dan zal de toelage niet
uitbetaald of teruggeëist worden.
Artikel 5
De subsidieaanvraag dient te geschieden, binnen de 6 maand na aankoop via het
daartoe voorziene aanvraagformulier en moet vergezeld zijn van een kopie van de
aankoopfactuur of gedetailleerd kassaticket en een kopie uit de handleiding of
gelijkwaardig die de eisen inzake aankoopdatum en veiligheidslabel (CE) aantonen.
Artikel 6
Aanvragen voor het bekomen van deze subsidie dienen schriftelijk ingediend te
worden ter attentie van de milieudienst via een daartoe bestemd
aanvraagformulier. Onvolledige aanvragen komen niet in aanmerking voor de
subsidie.
Artikel 7
Bij indiening van een subsidieaanvraag aanvaardt de subsidieaanvrager dat
zijn/haar subsidieaanvraag bij hem/haar thuis gecontroleerd kan worden door een
gemeentelijk ambtenaar.
Artikel 8
Dit retributiereglement treedt in werking op 01/01/2016

Artikel 9
Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving toegezonden worden aan de
Provinciegouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Provinciaal Administratief
Centrum, Boeverbos, Koning Leopold III- laan 41, 8200 Brugge.

