
Voorletter(s) 

Tussenvoegsel Achternaam

Straat   Huisnummer

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres

     Ik vraag de Kadokaart van € 450 aan

Ik ben:

 Huurder bij een woningcorporatie

 Huurder woning van particuliere woningeigenaar

 Particuliere woningeigenaar

 Ik ga akkoord dat Het Nieuwe Wonen met mij een afspraak maakt voor een energiecoachgesprek *)

 Ik geef toestemming dat mijn gegevens worden uitgewisseld tussen gemeente Molenlanden, Avres, 

 Het Nieuwe Wonen en het Regionaal Energieloket *)

 *) uw instemming is verplicht voor het in behandeling nemen van de aanvraag

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van nieuws van de gemeente Molenlanden over 

duurzaamheid en nieuwe acties

 Ja          nee

Ik heb de bijlage A bij dit formulier gelezen en ga akkoord met de daarin opgenomen voorwaarden 

om in aanmerking te komen voor de Kadokaart van € 450

Plaats                           Datum

AANVRAAGFORMULIER KADOKAART ENERGIEHULP – GEMEENTE MOLENLANDEN

Handtekening aanvrager

zie vervolg pagina >

18
01

20
23



BIJLAGE A - AANVRAAGFORMULIER KADOKAART

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Kadokaart van € 450:

INKOMEN

Je hebt een (gezamenlijk) inkomen tussen de volgende inkomensgrenzen: 

 Norm 120% 150%

 Alleenstaande 21 jaar of ouder € 1.256,08 € 1.570,10

 Alleenstaande ouder 21 jaar of ouder € 1.529,83 € 1.912,29

 Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder € 1.794,39 € 2.242,99

 Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd € 1.397,26 € 1.746,58

 Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd € 1.892,81 € 2.366,01

Het betreft het maandelijks netto inkomen, zonder vakantiegeld.

ENERGIEVERBRUIK

Gasverbruik is hoger dan 1.200 m3 OF elektriciteitsverbruik is hoger dan 2.900 kWh 

(op basis van meest recente jaarafrekening)

Welke documenten moet ik naast het aanvraagformulier meesturen?

- een kopie van inkomen zoals een loonstrook of uitkeringsspecificatie van de aanvrager en eventuele 

 partner. Van de maand oktober, november of december 2022 (ben je ZZP-er zie website)

- een kopie van de meest recente jaarafrekening van je energieleverancier (op de jaarafrekening verrekent 

 de leverancier bedragen die je maandelijks als voorschot hebt betaald met je echte verbruik)

Vul het aanvraagformulier direct in of print het eerst uit. Onderteken het aanvraagformulier en stuur dit 
samen met alle benodigde documenten op. Dit kan per mail of per post: 

PER MAIL:
- via email naar energiehulp@jouwgemeente.nl 
- vermeld in de titel: Aanvraag energiehulp 
 Het ondertekende aanvraagformulier en de documenten kunnen (ook) gestuurd worden als scan of foto

PER POST: 
Gemeente Molenlanden
T.a.v. Energiehulp 
Antwoordnummer 381
2950 VN  Bleskensgraaf

Verstuur het aanvraagformulier en bijbehorende documenten in een gesloten envelop. Postzegel is niet nodig

18012023
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