GEMEENTELIJK REGLEMENT
Houdende betoelaging van de aankoop en het gebruik
van een hakselmachine voor snoeihout

Artikel 1
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan
het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor de aankoop van een
hakselmachine voor snoeihout.
Artikel 2
§ 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder:
-hakselmachine voor snoeihout: toestel dat door z’n bouw snoeihout (twijgen en takken) in
kleine deeltjes versnijdt. Deze houtsnippers worden als structuurmateriaal voor composteren
of in de tuin aangewend. (het toestel wordt zowel elektrisch als met benzinemotor
aangedreven).
§ 2. De toestellen dienen te voldoen aan de vigerende veiligheidswetgeving.
Artikel 3
§ 1. Binnen de voorziene kredieten verleent de gemeente vanaf 1 juli 2014 een toelage bij
aankoop van een hakselmachine zijnde € 25,00 bij iedere volle schijf van € 200,00 van de
aankoopprijs (BTW niet inbegrepen).
§ 2. De betoelaging bedraagt maximaal € 125,00 per hakselmachine.
Artikel 4
De gemeentelijke betoelaging wordt berekend op voorlegging van de factuur.
Artikel 5
De aanvraag gebeurt schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen door middel
van een door het College van Burgemeester en Schepenen vast te leggen formulier.
De premie wordt toegekend op voorlegging van een aankoopfactuur van een nieuwe, (niettweedehands) hakselmachine bij een beroeps-handelaar, daterend na 30 juni 2014 en mits het
ondertekenen van een verklaring op erewoord van de aanvrager dat hij/zij de hakselmachine
zelf zal gebruiken in de eigen tuin.
De aankoopfactuur dient het type van aangekochte machine te vermelden.
Artikel 6
§ 1. De aanvrager dient op het ogenblik van de aanvraag:
- inwoner te zijn van de Gemeente Kuurne in geval van een particulier;
- gevestigd of gehuisvest te zijn in Kuurne in geval van een vereniging;
§ 2. Volgende aanvragen komen niet in aanmerking:
- aanvragen ingediend door een commerciële instantie (B.V.B.A., N.V., ZO…).
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Artikel 7
Het aangekochte toestel dient aangewend te worden op de terreinen te Kuurne behorende bij
de woning of vestiging van de aanvrager. Er kan per woning of vestiging met bijhorende
terreinen enkel één hakselmachine worden betoelaagd.
Artikel 8
De betoelaging is eenmalig voor de duur van 10 jaar per toestel.
Artikel 9
§ 1. Bij de indiening van een subsidieaanvraag conform onderhavig subsidiereglement
aanvaardt de subsidie-aanvrager dat zijn subsidieaanvraag bij hem/haar thuis gecontroleerd
kan worden door een aangestelde van het gemeentebestuur.
§ 2. De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer inbreuken tegen
het reglement vast te stellen zijn.
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