
   
 

 
 

Voorwaarden en gebruik 

CV voucher voor Waterzijdig inregelen installatie  
versie 11 december 2020 
 

• De CV voucher wordt aangevraagd en verstrekt via het Regionaal Energie Loket; Vereniging Veldhoven 

Duurzaam ontvangt een kopie van de aanvraag teneinde in staat te zijn de aanvrager goed te ondersteunen. 

 

• De CV voucher staat op naam en adres en kan niet aan iemand anders doorgegeven worden.  

 

• De CV voucher is geldig tot en met 31 maart 2021. Het waterzijdig inregelen van de cv installatie dient aldus voor 

1 april 2021 te zijn uitgevoerd. 

 

• Vereniging Veldhoven Duurzaam ondersteunt de eigenaar/bewoner bij de informatie die hij nodig heeft voor het 

aanvragen van een offerte bij één of meer van deze 4 installateurs: 

✓ Stravens Installatietechniek, Eindhovenseweg 50 a, Steensel; 0497 - 514 314; 

info@stravensinstallatietechniek.nl 

✓ Heesakkers b.v., Kapelstraat-Zuid 45; 040 25 323 90; ron@heesakkersbv.nl 

✓ Installatiebedrijf Will van der Velden, De run 8231; 040-2543567; info@installatiebedrijfvandervelden.nl 

✓ Van den Hoff Installatiebedrijf, Van Kanstraat 3, 5652 GA Eindhoven; 040 251 76 26; info@vandenhoff.nl 

 

• De installateur maakt een offerte en de eigenaar/bewoner zal na akkoord een afspraak maken met de 

installateur voor de installatie. 

 

• Na de installatie ontvangt  de bewoner een rekening van de installateur die door de bewoner betaald wordt aan 

de installateur.  

 

• De installatie moet voor 31 maart 2021 zijn uitgevoerd om aanmerking te komen voor uitbetaling van de CV 

voucher. 

 

• Na betaling stuurt de eigenaar/bewoner een kopie van de betaalde rekening per email naar de gemeente via 

gemeente@veldhoven.nl en zet in deze email de volgende informatie:  

o Onderwerp email: “waterzijdig inregelen” 

o Nummer van de voucher 

o Naam en adresgegevens 

o Bankrekeningnummer 

 

• Na een controle van de factuur en geldigheid van de voucher betaalt de gemeente binnen 3 weken het bedrag 

van (maximaal) 400 Euro (inclusief BTW) uit aan de eigenaar/bewoner. 

 

• De gemeente is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de uitvoering en de resultaten van het waterzijdig 

inregelen van de cv installatie.   

 

• Voor vragen kunt u terecht bij Vereniging Duurzaam Veldhoven:  info@veldhovenduurzaam.nl 
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