
 

Subsidiereglement voor de aankoop en het gebruik van een mulchmaaier 
 
Art. 1: 
In het kader van het afvalpreventiebeleid van Incovo/Interza verleent zij een subsidie bij aankoop 
van een (combi-)mulchmaaier. De betoelaging wordt slechts éénmalig per gezinssamenstelling of 
vereniging toegekend en enkel aan gedomicilieerden op het grondgebied van volgende gemeenten: 
Londerzeel, Machelen, Meise, Vilvoorde en Zemst (Incovo), of Kampenhout, Kraainem, 
Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem (Interza) 
 
Art. 2: 
Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de mulchmaaier voldoen aan de volgende eisen: 

- CE-markering (veiligheid), 
- de maaier kan standaard zowel mulchmaaien als grasmaaien met opvang in een 
opvangbox (combimaaier) of de maaier kan enkel mulchmaaien, 
- maximum gegarandeerd geluidsvermogen gemeten volgens de Europese richtlijn 
2005/88/EG (voorheen 2000/14/EG): Maaibreedte (L) Maximum toelaatbaar 
geluidsvermogenniveau (dB/1pW) L £ 50 cm 96 dB(A)  50 cm < L £ 70 cm 98 dB(A) 

 
Art. 3: 
De subsidie bedraagt 10% op de aankoopprijs (excl. btw) met een maximum van € 100,00 per 
subsidiedossier. 
 
Art. 4: 
De subsidieaanvraag dient te geschieden via het voorziene aanvraagformulier, tot 12 maanden na 
aankoopdatum. De uitbetaling van de betoelaging gebeurt na indiening van de bewijsstukken; de 
aankoopfactuur of het gedetailleerd kasticket, een kopie van de identiteitskaart of een 
gelijkwaardig officieel document en een kopie van de handleiding die aantoont dat aan de 
voorwaarden van artikel 2 wordt voldaan. Een aanvraag tot subsidie is slechts geldig bij het 
terugbezorgen van het daartoe bestaande, volledig ingevulde aanvraagformulier aan  

- Incovo, subsidie mulchmaaiers, C. Buyssestraat 5 te 1800 Vilvoorde, of 
- Interza, subsidie mulchmaaiers, Hoogstraat 185, 1930 Zaventem.  

Het is Incovo/Interza toegestaan om de nodige controles te verrichten op de 
toekenningsvoorwaarden van de betoelaging. Blijken de voorwaarden niet nageleefd, dan zal de 
toelage niet worden uitbetaald of worden teruggeëist. 
 
Art. 5: 
Alvorens over te gaan tot betaling zal er op basis van de bewijsstukken een evaluatie gebeuren. 
 
Art. 6: 
Aanvragers van de subsidie dienen de mulchmaaier op het aangegeven adres te bewaren en mogen 
deze niet vervreemden binnen een periode van 5 jaar na de subsidieaanvraag. Blijken de 
voorwaarden niet nageleefd, dan zal de toelage niet uitbetaald worden of worden teruggeëist, 
verhoogd met administratiekosten. 



 

 
 
 
Art. 7: 
De betoelaging als beschreven in voormelde artikels is geldig vanaf de datum van goedkeuring van 
dit document en loopt tot uitputting van de kredieten. 
Ingeval de voorziene begrotingsmiddelen opgebruikt zijn, behoudt Incovo/Interza zich het recht om 
af te zien van de verdere betoelaging naar de aankoop van mulchmaaiers. 
 

 

 

 

 


