Voorwaarden bijdrageregeling poortverlichting
1. De eenmalige bijdrage bedraagt 50% van de kosten voor de poortverlichting met een
maximum van € 50 (ZEGGE: vijftig euro) per adres. De bijdrage is alleen beschikbaar voor
woningeigenaren en huurders in de gemeente Waddinxveen.
2. Er is een maximaal budget beschikbaar voor de “Bijdrageregeling Poortverlichting” van
€ 1000 per wijkplatform. Zodra het plafond van het budget is bereikt, worden géén bijdragen
meer verstrekt.
3. Na de indiening van uw aanvraag voor een bijdrage van de poortverlichting, ontvangt u
een bericht of uw verzoek wordt goedgekeurd waarna u kunt overgaan tot de aankoop. U
kunt natuurlijk ook de aanvraag pas doen nadat u de lamp reeds heeft opgehangen, maar
dan loopt u het risico dat u niet aan de voorwaarden voldoet of dat het totale budget al
volledig is besteed.
4. De aan te brengen poortverlichting dient in of bij de poort, achter of naast de woning te
worden aangebracht, zodat de poort/brandgang effectief wordt verlicht. Per adres kan één
lichtpunt worden gedeclareerd. Voor “tuinverlichting” en verlichting aan de voor- en zijzijde
van de woning is deze bijdrageregeling niet bedoeld.
5. De “Bijdrageregeling Poortverlichting” voorziet alleen in het verstrekken van een
eenmalige bijdrage voor het aanbrengen van poortverlichting. De aanvrager is zelf
verantwoordelijk voor de aansluiting en alles wat daarbij komt kijken (benodigde
toestemmingen, technische uitvoering, enzovoort). De “Bijdrageregeling Poortverlichting”
geldt dan ook alleen voor aanschafkosten van armaturen, lichtbron en materialen, en niet
voor eventuele aansluit- of energiekosten. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor
onderhoud en/ of het vervangen van de lichtbron.
6. De verlener van de bijdrage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele
gevolgen voortvloeiende uit het aanbrengen van de poortverlichting van welke aard dan
ook.
7. De verlener van de bijdrage heeft het recht te controleren of de aanvrager voldoet aan de
voorwaarden “Bijdrageregeling Poortverlichting”.
8. Deze “Bijdrageregeling Poortverlichting” werkt op basis van declaratie van kosten
achteraf. Na het akkoord op uw aanvraag (zie punt 3), dient de aanvrager een
declaratieformulier in (met uw naam, adres- en bankgegevens) met als bijlage één of meer
betaalwijzen (scan of foto is voldoende), en een foto als bewijs van plaatsing. U stuurt deze
informatie naar het mailadres van uw desbetreffende wijkplatform (deze wordt verstrekt in
de bevestigingsmail tezamen met het declaratieformulier). De bijdrage wordt binnen 4
weken op uw rekening bijgeschreven.
9. Tegen het al dan niet toekennen van een bijdrage en tegen de vaststelling van de hoogte
van de bijdrage kan niet worden gecorrespondeerd en geen bezwaar worden gemaakt.

