Regentonproject Breda: Samen meer regenwater
opvangen voor een ‘klimaatbestendig Breda’
Keuze 1: TonTonRegenton (met aansluitservice)
Inhoud:
o TonTonRegenton mét aansluitservice
Keuze uit: 200 liter met tuintje of 100 liter ton.
Inclusief aansluitmaterialen en aansluiten.

o 1 m2 tegels eruit, groen erin (c.a. 11 tegels 30x30)
o Subsidieregeling ‘Water en Groen’
Bestaat uit: 30% subsidie regenton
en maximaal €10 euro groen per onttegelde 1m2

o

+

Bron: Michael Drummond - Pixabay

Foto: Rosalie van Berkel

Keuze 2: Vrije keuze (zonder aansluitservice)
Inhoud:
o Regenton naar keuze bij winkel naar keuze (zonder aansluitservice)
Keuzemogelijkheid: een regenton van minimaal 1oo liter. Zorg zelf ook voor de
aansluitmaterialen en zonodig een vulautomaat. Overleg dit goed met de verkoper.

o 1 m2 tegels eruit, groen erin (c.a. 11 tegels 30x30)
o Subsidieregeling ‘Water en Groen’
Bestaat uit: 30% subsidie regenton
en maximaal €10 euro groen per onttegelde 1m2

o
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Aanleiding
In de zomer van 2020 had ik (Rosalie van Berkel) een regentonproject in mijn
woonplaats Laarbeek aangekondigd. Ook drie mensen uit de gemeente Breda hadden
op dit initiatief gereageerd en zij zouden ook graag een dergelijk gesubsidieerd
regentonproject tegemoet willen zien. Door gebruik te maken van de subsidieregeling
van het waterschap Aa en Maas ‘Klimaatbestendige Maatregelen’, was het mogelijk om
met meerdere mensen uit mijn gemeente tegelijkertijd een regenton aan te schaffen.
Met behulp van de plaatsings- en installatieservice van TonTonRegenton wilden we dit
laten uitvoeren. Dit betekent dat u uw regenpijp dan niet zelf hoeft af te koppelen. Na
de afronding van het project in mijn gemeente Laarbeek, ben ik voor de inmiddels vier
inwoners van Breda gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn. Er is een gesprek met
het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Breda geweest en de mogelijkheid is
er nu om ook een regentoninitiatief voor u als inwoner van Breda uit te voeren. Zo heeft
u nu twee keuzes. Keuze 1 is uzelf aanmelden voor een ‘TonTonRegenton van 100 of
200 liter met aansluitservice’ samen met ‘het onttegelen van 1m2 tegels eruit, groen
erin voor het NK Tegelwippen’ en Keuze 2 is ‘Vrije Keuze’ en aan de hand hiervan kunt
u zelf een regenton van minimaal 100 liter met de benodigde aansluitmaterialen in een
fysieke of online winkel aanschaffen en dit gaat eveneens samen met ‘het onttegelen
van 1m2 tegels eruit, groen erin voor het NK Tegelwippen. Als u helemaal klaar bent
met dit onttegelen, vergroenen en aansluiten van de regenton, dan kunt u via de
gemeentewebsite de 30% subsidie ‘water’ en de maximaal €10 ‘groen’ aanvragen. Dit
document helpt u met de aanschaf van uw Keuze en in de bijlage(n) vindt u de stappen.

Let op: Mocht u al via een subsidieregeling van de gemeente Breda een
regenton aangeschaft hebben, dan is het verstandig om nog even na te
vragen wat u nog kunt aanschaffen:
o Regenton: maximaal 2 stuks in totaal in combinatie met een andere groenmaatregel
o Als u al een Groen dak via de subsidieregeling heeft aangeschaft: dan kunt u nog
een losse regenton aanschaffen in dit kalenderjaar.
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Doel van dit regentonproject
Het doel van dit regentonproject is om mensen snel vooruit te helpen met de aanschaf
van een regenton met behulp van de subsidieregeling ‘water en groen’ van de gemeente
Breda. Formulieren zijn soms lastig te hanteren, daarom is er met deze projectaanpak
gekozen voor een vaste watermaatregel ‘de aanschaf van een regenton’ en een vaste
bijbehorende vereiste groene maatregel ‘het onttegelen van een oppervlak van 1m2’.
Voor dit onttegelen ontvangt u max. €10 euro. De factuur van de aanschaf van €10 euro
groen voegt u bij tijdens de subsidieaanvraag ‘water en groen’ aan het einde, na afloop
van uw projectwerkzaamheden. Als u nog andere (groen)maatregelen wilt nemen, voel
u dan vrij om dat ook op het subsidieformulier aan te vinken. De zomers worden steeds
droger, in het programma ‘Waterman’ is hier eveneens over gesproken. Voor tijden van
droogte, is het daarom goed om regenwater op te vangen en vast te houden. Met dit
regenwater kunt u de ramen en uw auto wassen en er zelfs mee aquarelleren. Water is
niet gratis en het is daarom raadzaam om hiermee zuinig om te gaan. In de toekomst
kan het weleens zo zijn, dat er extra betaald moet gaan worden voor het watergebruik.
Hieronder vindt u nog een filmpje, over het belang van het ‘opvangen van regenwater’.

Bergingseis van de gemeente Breda, zie hiervoor het volgende filmpje:
Link naar dit filmpje online: https://www.youtube.com/watch?v=qEzFTToyD58
“Op dit moment zijn al veel gemeentes beleid aan het opstellen voor het opvangen van
regenwater in eigen tuin, lokaal dus en dat niet meer af te laten voeren een op een naar
het riool en naar de rioolzuiveringsinstallatie. Breda bijvoorbeeld, die streeft er in de
toekomst naar om maar liefst 80% van het regenwater dat valt lokaal op te vangen en
te laten infiltreren of hergebruiken in de tuin. Ze noemen dat een bergingseis en een
bergingseis kan bijvoorbeeld zijn 10 mm. Dat betekent, dat van elke regenpijp de eerste
10 mm water die valt verplicht moet worden opgevangen en verwerkt in de eigen
tuinen. Maar ja, 10 mm water is dan wel 10 liter per m2 en dat telt behoorlijk op.”
(Bron: Wildkamp, 29 maart 2018).
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1m2 tegels eruit groen erin voor het NK Tegelwippen
De subsidieregeling van de gemeente Breda vereist het nemen van een ‘groene’
maatregel in combinatie met de aanschaf van een regenton ‘blauwe’ maatregel’
van minimaal 100 liter en maximaal €415 euro, omdat de subsidie 30% bedraagt voor
de aanschaf van een regenton met een maximum bijdrage van €250 euro subsidie per
regenton. Om u snel en eenduidig vooruit te kunnen helpen, is er in het kader van dit
‘Regentonproject Breda’ voor gekozen om een vaste ‘groen maatregel’ voor alle
deelnemers te formuleren dat betreft de eis van ‘minimaal 1m2 onttegelen’ dus 1m2 (=
100 x 100 cm) tegels eruit, groen erin. Een andere beeldende omschrijving is ‘c.a 11
tegels van 30 cm x 30 cm verwijderen’. Met het uitvoeren van deze groene eis, neemt u
meteen deel aan het NK Tegelwippen. De verwijderde tegels geeft u dan online door.
Afhankelijk van uw keuze voor een Keuze 1 TonTonRegenton (bijlage 1) of Keuze 2
Vrije Keuze Regenton (bijlage 2), volgt u dus in bijlage 1 of 2 het stappenplan hiervoor.

Kortom:
Deze ‘groenmaatregel’ betreft het onttegelen van 1m2 voor maximaal €10groen. Dit
bedrag krijgt u via de subsidieaanvraag terug met behulp van: 1. uw kassabon met
daarop de aangekochte plantensoorten, 2. de aantallen, 3. handtekening van de
verkoper en 4. uw naam erop geschreven door de verkoper. De tegels die u verwijderd
heeft, meldt u aan vóór 30 september aan op https://nk-tegelwippen.nl/spelregels/
Met de subsidiehulp in bijlage 3, kunt u deze subsidie na afloop makkelijk aanvragen.

100 cm

30 x 30
cm

Bron: Michael Drummond - Pixabay

100 cm
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Hoe u zelf snel een regenton met subsidie aan kunt schaffen
Hieronder treft u samengevat de te doorlopen stappen aan, voor de aanschaf van een
regenton middels de subsidie ‘water en groen’ van de gemeente Breda. U ontvangt 30%
subsidie voor een regenton en maximaal €10 euro voor het onttegelen van 1m2 tegels.
Met behulp van het stappenplan in bijlage 1 of 2, schaft u makkelijk een regenton aan:

1. Definitief doorgeven van uw keuze en uw DigiD controleren
o Geef aan regenton2021@outlook.com uw definitieve keuze voor Keuze 1 of 2 door
o Controleer uw DigiD inlog door naar www.mijnoverheid.nl te gaan
o Maak de projectmap ‘Regentonproject Breda’ aan op uw computer of apparaat.
Hierin verzamelt u alle benodigde foto’s en bestanden voor de subsidieaanvraag

2. Beslis waar u wilt onttegelen, welk groen, welke regenton
o
o
o
o

Zoek een tegeloppervlak van (1m2 = 100cm x 100cm) in uw tuin uit
Maak een foto ‘situatie voor’ en zet deze in uw projectmap Regentonproject Breda
Haal de tegels eruit en maak daarvan de foto ‘Foto Tegels’ en zet deze in de map
Bepaal welk groen en welke regenton u wilt aanschaffen

3. Koop uw groen en maak plaats voor de regenton in uw tuin
o
o
o
o

Koop uw groen ongeveer tegelijk met de regenton, zodat de data overeenkomen
Zorg voor een stabiele ondergrond om uw regenton op te plaatsen (zie bijlage 6)
Maak een foto/pdf van de kassabon van uw aangekochte groen ‘Factuur Groen’
Maak een foto/pdf van de kassabon/ factuur van de regenton ‘Factuur Regenton’
(Let op!: Laat de verkoper uw naam en zijn handtekening op de factuur/ kassabon zetten)

4. Regenton installeren en het aangeschafte groen aanplanten
o
o
o
o

Plant het groen aan in het onttegelde oppervlak van 1m2 in uw tuin
Maak na afloop de foto ‘Foto situatie na groen’
Maak een foto ‘Foto situatie voor regenton’ van de plaats waar de regenton komt
Sluit de regenton aan en maak de foto ‘Foto aangesloten regenwatervoorziening’

5. Subsidie ‘water en groen’ op gemeentewebsite aanvragen
o Volg de instructies voor de aanvraag van de subsidie ‘water en groen’ zie bijlage 5

6. Uw ‘gewipte tegels’ aanmelden voor het NK Tegelwippen
o Ga naar de website NK Tegelwippen, om uw ‘aantal tegels’ aan te melden
De eis vanuit de subsidieregeling is, dat u voor minimaal vijf jaar de nieuwe situatie
zo laat bestaan. Het mooiste zou zijn om de regenton ‘onderdeel van uw woning’ te
laten worden. Zo staan er in de toekomst bij zoveel mogelijk woningen regentonnen.
In geval van verhuizen kunt u dan in de taxatie, de klimaatmaatregelen opnemen.
Gebruik voor de definitieve aanschaf bijlage 1 of 2 en voor de subsidiehulp bijlage 5!
In deze stappenplannen staat alles compleet van het begin tot het einde beschreven.
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Prijsinformatie Keuze 1: TonTonRegenton met aansluitservice
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Betalingswijze Keuze 1: TonTonRegenton met aansluitservice
U betaalt het groen (maximaal €10 euro/1m2) en de adviesprijs van de regenton eerst
zelf. De subsidie ‘water en groen’ vraagt u na afloop van uw projectwerkzaamheden aan
met bijlage 5. Met deze subsidie komt u uit op de actieprijs van €108,84 of €128,16.
Ga voor de aanschaf van Keuze 1: TonTonRegenton met aansluitservice naar bijlage 1.
De factuur ontvangt u digitaal per e-mail vanuit TonTonRegenton. Op deze factuur
staat a. Het type regenwatervoorziening en b. Inhoud van de voorziening in liters, zoals
de officiële regeling ten aanzien van de subsidieverstrekking hierom vraagt. Ook uw
naam staat op de factuur en TonTonRegenton is in dit geval de leverancier. Voor een
snelle en gemakkelijke aanschaf, volgt u het stappenplan in bijlage 1 Stappenplan
Keuze 1: TonTonRegenton aanschaffen. Alle benodigdheden heeft u al verzameld in uw
projectmap ‘Regentonproject Breda’ (zie bijlage 3). Via bijlage 5 kunt u dan na afloop
van uw projectwerkzaamheden, de subsidie ‘water en groen’ eenvoudig aanvragen.

Hier ziet u nogmaals de inhoud van Keuze 1: TonTonRegenton

Een TonTonRegenton van Elho is gemaakt van gerecycled materiaal en windenergie.
Het is een regenton met een lange levensduur en het regenwater blijft muggenvrij.
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Prijsinformatie Keuze 2: Vrije Keuze (zonder aansluitservice)
Als u kiest voor deze Keuze 2: Vrije Keuze Regenton (zonder aansluitservice), dan bent
u vrij om te kiezen welke regenton u aan zou willen schaffen van minimaal 100 liter en
tot een maximumbedrag van €415 euro. Dit omdat de subsidie ‘water en groen’ van de
gemeente Breda 30% subsidie voor de aanschaf van een regenton betreft met een
maximumbedrag van €250 euro subsidie per regenton. €415 : 100 x 30% = €249 euro.
U kunt maximaal 2 regentonnen aanschaffen bij een winkel naar eigen keuze. Om deze
regenton snel en gemakkelijk aan te schaffen volgt u het stappenplan in bijlage 2. In
uw projectmap ‘Regentonproject Breda’ (bijlage 4) heeft u alle vereiste foto’s al
verzameld. Via bijlage 5 vraagt u na afloop de subsidie ‘water en groen’ eenvoudig aan.
(Let op!: Laat de verkoper uw naam en zijn handtekening op de factuur/ kassabon zetten).

Kortom:
Via deze Keuze kunt u zelf kiezen welke regenton u wilt en u kunt alles zelf afhandelen.
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Betalingswijze Keuze 2: Vrije Keuze (zonder aansluitservice)
U betaalt het groen (maximaal €10 euro/1m2) en de regenton eerst zelf en de subsidie
‘water en groen’ vraagt u na afloop van uw projectwerkzaamheden aan met bijlage 5.
Ga voor de aanschaf van Keuze 2: Vrije Keuze Regenton naar bijlage 2. Stappenplan
Keuze 2: Vrije Keuze Regenton aanschaffen.

Hier ziet u nogmaals de inhoud van Keuze 2: Vrije Keuze
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Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stappenplan Keuze 1: TonTonRegenton aanschaffen
Stappenplan Keuze 2: Vrije Keuze Regenton aanschaffen
Projectmap ‘Regentonproject Breda’ Keuze 1: TonTon
Projectmap ‘Regentonproject Breda’ Keuze 2: Vrije Keuze
Subsidiehulp voor aanvragen van subsidie water en groen
Installatie Informatie TonTonRegenton
Installatie Informatie Keuze 2 Vrije Keuze Regenton
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1. Stappenplan Keuze 1: TonTonRegenton aanschaffen
Hieronder vindt u het stappenplan voor de aanschaf van uw TonTonRegenton:
Onderdeel 1: Definitief doorgeven van uw keuze en uw DigiD controleren:
Stap 1: Lees alle informatie in dit document goed door.
Stap 2: Geef uw definitieve keuze door per e-mail aan regenton2021@outlook.com
Keuze 1: TonTonRegenton. Geef aan welk type regenton u wilt kiezen 100 liter of 200 liter
met tuintje. Dit kan maximaal 2 stuks zijn. Geef uw contactgegevens nog door, indien nodig.

Stap 3: Controleer meteen uw ‘DigiD inloggegevens’ vóór 29 augustus 2021, als
deadline van het uiterlijk doorgeven van uw keuze (1 of 2), of zoek uw DigiD op. Ga
naar www.mijnoverheid.nl en probeer ter controle in te loggen, zodat u binnenkort de
subsidie via de website van de gemeente gemakkelijk aan kunt vragen.
Let op!: Lukt het inloggen met ‘gebruikersnaam en wachtwoord’ niet? Ga dan naar:
https://www.digid.nl/contact hier vindt u het telefoonnummer: 0881236555. Zij
kunnen u verder helpen. Indien nodig vraagt u daar een nieuwe DigiD aan. Deze
ontvangt u dan binnen drie werkdagen thuis.

Stap 4: Maak een projectmap aan op uw computer of apparaat met de naam:
‘Regentonproject Breda’. In deze map plaatst u alle benodigde documenten voor de
subsidieaanvraag van stap 20. In stap 6, 7, 11, 13, 15, 17, maakt u een foto voor de map.
Onderdeel 2: Beslis waar u wilt onttegelen, welk groen en welke regenton
Stap 5: Zoek in uw tuin een (1m2 = 100cm x 100cm) betegeling uit, die u wilt gaan
vervangen door groen. Deze 1m2 zet u af zonodig met paaltjes en een touwtje. Het
betreft voor het gemak ook wel c.a. 11 tegels van 30cm x 30cm.
Stap 6: Maak een foto ‘situatie voor groen erin’ van deze nog ‘betegelde situatie’. Sla
deze foto op in uw map ‘Regentonproject Breda: Samen meer regenwater opvangen
voor een ‘klimaatbestendig Breda’. Bestandsnaam: ‘Foto situatie voor groen erin’.
Stap 7: Haal de tegels eruit, u heeft nu 1m2 van uw tuin onttegelt. Maak een foto van
de tegels en plaats deze in uw map ‘Regentonproject Breda’ met Naam: ‘Foto tegels’.

Stap 8: Bepaal voor uzelf welk groen u in de 1m2 wilt plaatsen
Let op!: ga nog niet naar de winkel. De aparte factuur van het groen en de aparte
factuur van de aangeschafte regenton, dient u in één keer voor de subsidie in. Dit doet
u binnen drie weken na de afronding van uw projectwerkzaamheden. Zie stap 20.
Onderdeel 3: Koop uw groen en maak alvast plaats voor de regenton
Zorg ervoor dat u het groen ongeveer tegelijk met de installatiedatum van de regenton
aanschaft. Dit zorgt ervoor dat de data op de facturen overeenkomen. De subsidie kunt
u tot uiterlijk drie weken na afronding van uw projectwerkzaamheden aanvragen.
Stap 9: Een stabiele ondergrond voor uw regenton aanleggen.
Lees bijlage 6: ‘Installatie Informatie’
In deze bijlage vindt u een overzicht van de te nemen stappen voorafgaand aan de
installatiedatum, zoals het zorgen voor een stabiele ondergrond en het doorgeven van
bijzonderheden ten aanzien van uw regenpijp indien nodig en langere afwezigheid. Dit
met het zicht op de in te plannen ‘plaatsingsdatum van uw regenton op uw adres’.
Stap 10: Groen kopen. Ga naar de winkel van uw keuze (fysiek of online) en koop
uw gewenste groen (max. €10 euro/1m2), dit krijgt u via de subsidieaanvraag terug. De
kassabon bevat de aantallen en soorten. Noteer de datum van aankoop en noteer de
uiterlijke deadline van ‘terugvragen subsidie’ drie weken later. Het beste kunt u meteen
nadat u helemaal klaar bent met uw projectwerkzaamheden, de subsidie terugvragen.
Stap 11: Maak een foto van uw kassabon en plaats deze in uw al aangemaakte
projectmap ‘Regentonproject Breda’. Bestandsnaam: ‘Factuur Groen’.
(Let op!: Laat de verkoper uw naam en zijn handtekening op de factuur/ kassabon zetten).

Onderdeel 4: Regenton installeren en het groen aanplanten
Stap 12: Plant het groen aan, dat u heeft aangeschaft in het onttegelde oppervlak.
Stap 13: Maak een foto situatie na, nadat u hier helemaal klaar mee bent. Plaats deze
foto in uw al aangemaakte map ‘Regentonproject Breda’. Naam: Foto situatie na groen.
Stap 14: TonTonRegenton sluit uw regenton(nen) aan op uw gewenste plaats(en), op
de datum die zij u vooraf hebben medegedeeld.

Stap 15A: Maak een foto ‘situatie voor regenton’ op de plaats waar de regenton komt.

Bestandsnaam: ‘Foto situatie voor regenton’.

Stap 15B: Maak een foto van uw aangesloten regenton en plaats deze in uw projectmap

‘Regentonproject Breda’. Bestandsnaam: ‘Foto aangesloten regenwatervoorziening’.
Stap 16: Na afloop van de installatie, ontvangt u de factuur vanuit TonTonRegenton
per e-mail. Hierop zijn uw naam de specificatie van het type regenwatervoorziening
oftewel de regenton en het aantal liters beschreven.

Stap 17: Maak een schermafbeelding van uw factuur en sla deze op als afbeelding
‘bewaren als afbeelding’ of print de factuur uit en maak een foto van uw factuur en
plaats deze in uw al aangemaakte projectmap ‘Regentonproject Breda’. Bestandsnaam:
‘Factuur TonTonRegenton’.

Onderdeel 5: Subsidie ‘water en groen’ aanvragen
Stap 18: Pak uw projectmap ‘Regentonproject Breda’ erbij
Stap 19: Pak uw DigiD gegevens erbij om in te kunnen loggen, zie stap 20.
Stap 20: Volg de instructies in bijlage 5 ‘Subsidiehulp voor aanvragen van
klimaatsubsidie’. Nadat u alles heeft ingevuld ontvangt u binnen 6 weken uw subsidie.
Let op!: Zorg ervoor dat alle bovenstaande stappen vooraf correct zijn uitgevoerd en
neem alles precies zo over als uitgelegd in de bijlage ‘Subsidiehulp voor aanvragen
klimaatsubsidie’. ‘Foto situatie voor’ kunt u bijvoorbeeld achteraf niet meer maken!
Stap 21: Ga naar de volgende link, om uw ‘aantal tegels’ aan te melden voor het NK
https://www.breda.nl/aanmelden-nk-tegelwippen/formulier?page=begin

Extra ondersteunende uitleg:
-

Vul uw gegevens in zoals het online formulier vraagt
‘Hoeveel tegels heb je gewipt?’ Kijk hiervoor naar uw foto ‘Foto tegels’ uit de
projectmap. U weet voor uzelf hoeveel dit is. Reken dit om naar X tegels van 30x30.
Bestand Foto 1: Betreft ‘Foto tegels’ uit uw projectmap ‘Regentonproject Breda’
Voeg de foto toe van de tegels die u eruit heeft gehaald
Bestand Foto 2: Betreft ‘Foto situatie na groen’ uit uw projectmap. (Zie stap 13).

2. Stappenplan Keuze 2: Vrije Keuze Regenton aanschaffen
Hieronder vindt u het stappenplan voor de aanschaf van uw Vrije Keuze Regenton:
Onderdeel 1: Definitief doorgeven van uw keuze en uw DigiD controleren:
Stap 1: Lees alle informatie in dit document goed door.
Stap 2: Geef uw definitieve keuze door per e-mail aan regenton2021@outlook.com
Keuze 2: Vrije Keuze Regenton . Geef uw contactgegevens nog door, indien nodig. Geef ook
aan hoeveel regentonnen u aan gaat schaffen. Dit kan maximaal 2 stuks zijn à €415. In het
Excelbestand wordt dit genoteerd. De gemeente heeft dan zicht op de deelnemers.

Stap 3: Controleer meteen uw ‘DigiD inloggegevens’ vóór 29 augustus 2021 als
deadline van het uiterlijk doorgeven van uw keuze (1 of 2), of zoek uw DigiD op. Ga
naar www.mijnoverheid.nl en probeer ter controle in te loggen, zodat u binnenkort de
subsidie via de website van de gemeente gemakkelijk aan kunt vragen.
Let op!: Lukt het inloggen met ‘gebruikersnaam en wachtwoord’ niet? Ga dan naar:
https://www.digid.nl/contact hier vindt u het telefoonnummer: 0881236555. Zij
kunnen u verder helpen. Indien nodig vraagt u daar een nieuwe DigiD aan. Deze
ontvangt u dan binnen drie werkdagen thuis.

Stap 4: Maak een projectmap aan op uw computer of apparaat met de naam:
‘Regentonproject Breda’. In deze map plaatst u alle benodigde documenten voor de
subsidieaanvraag van stap 20. In stap 6, 7, 11, 13, 15, 17, maakt u een foto voor de map.
Onderdeel 2: Beslis waar u wilt onttegelen, welk groen en welke regenton
Stap 5: Zoek in uw tuin een (1m2 = 100cm x 100cm) betegeling uit, die u wilt gaan
vervangen door groen. Deze 1m2 zet u af zonodig met paaltjes en een touwtje. Het
betreft voor het gemak ook wel c.a 11 tegels van 30cm x 30cm.
Stap 6: Maak een foto ‘situatie voor groen erin’ van deze nog ‘betegelde situatie’. Sla
deze foto op in uw map ‘Regentonproject Breda: Samen meer regenwater opvangen
voor een ‘klimaatbestendig Breda’. Bestandsnaam: ‘Foto situatie voor groen erin’.
Stap 7: Haal de tegels eruit, u heeft nu 1m2 van uw tuin onttegelt. Maak een foto van
de tegels en plaats deze in uw map ‘Regentonproject Breda’ met Naam: ‘Foto tegels’.
Stap 8: Bepaal voor uzelf welk groen u in de 1m2 wilt plaatsen

Let op!: ga nog niet naar de winkel. De aparte factuur van het groen en de aparte
factuur van de aangeschafte regenton, dient u in één keer voor de subsidie in. Dit doet
u binnen drie weken na de afronding van uw projectwerkzaamheden. Zie stap 20.
Stap 9: Oriënteer u op de regenton van uw keuze, zodat u alle benodigdheden in één
keer aan kunt schaffen. De kassabon oftewel factuur, heeft u nodig om via de website
van de gemeente (link: https://www.breda.nl/subsidies-water-en-groen de subsidie
aan te kunnen vragen.
Let op!: Bewaar de kassabon dus goed en upload deze binnen drie weken na de
afronding van uw projectwerkzaamheden, via de website van de gemeente (link:
https://www.breda.nl/subsidies-water-en-groen) Zie hiervoor stap 20.
Onderdeel 3: Ga naar de winkel(s) van uw keuzes fysiek of online en koop
uw regenton op een aparte kassabon en uw groen op een aparte kassabon
(Let op! Laat de verkoper uw naam en zijn handtekening op de factuur/ kassabon(nen) zetten).

Stap 10: Regenton kopen. Ga naar de winkel van uw keuze (fysiek of online) en
koop uw gewenste regenton van minimaal 100 liter mét de benodigde
aansluitmaterialen. Noteer de datum van aankoop en noteer de uiterlijke deadline van
‘terugvragen subsidie’ drie weken later. Het beste kunt u meteen nadat u helemaal
klaar bent met uw projectwerkzaamheden, de subsidie terugvragen.
Let op!: Het aansluitmateriaal, een vulautomaat en indien nodig een voetstuk, zijn niet
altijd inbegrepen. Informeer daarom goed bij de winkel wat u allemaal nodig heeft.
Bewaar de kassabon oftewel factuur van de regenton met de aangeschafte materialen
goed, deze heeft u nodig voor de subsidieaanvraag!!
Stap 11: Maak een foto van uw kassabon en plaats deze in uw al aangemaakte
projectmap ‘Regentonproject Breda’. Bestandsnaam: ‘Factuur Regenton’.
Stap 12: Groen kopen. Ga naar de winkel van uw keuze (fysiek of online) en koop
uw gewenste groen (max. €10 euro/1m2). Dit krijgt u via de subsidieaanvraag terug.
De kassabon bevat de aantallen en soorten. Noteer de datum van aankoop en noteer de
uiterlijke deadline van ‘terugvragen subsidie’ drie weken later. Het beste kunt u meteen
nadat u helemaal klaar bent met uw projectwerkzaamheden, de subsidie terugvragen.
Stap 13: Maak een foto van uw kassabon en plaats deze in uw al aangemaakte
projectmap ‘Regentonproject Breda’. Bestandsnaam: ‘Factuur Groen’.
Onderdeel 4: Regenton installeren en het groen aanplanten
Stap 14: Plant het groen aan dat u heeft aangeschaft, in het onttegelde oppervlak.

Stap 15: Maak een foto (situatie na), nadat u hier helemaal klaar mee bent. Plaats deze
foto in uw al aangemaakte map ‘Regentonproject Breda’. Naam: Foto situatie na groen.
Stap 16: Sluit uw regenton(nen) aan op uw gewenste regenpijp(en)
Lees bijlage 7: ‘Installatie Informatie Keuze 2’
In bijlage 7 vindt u installatie Informatie Keuze 2 in de vorm van filmpjes (te vinden op YouTube). Bij
uw aankoop heeft u een beschrijving ontvangen en erover gesproken met de verkoopmedewerker. U
bent dus vooraf op de hoogte van het ‘hoe te installeren’ en ook dient dit deugdelijk te gebeuren, omdat
de subsidieregeling hierom vraagt. U bent hiervoor zelf de eindverantwoordelijke.

Stap 17A: Maak een foto ‘situatie voor regenton’ op de plaats waar de regenton komt.

Bestandsnaam: ‘Foto situatie voor regenton’.

Stap 17B: Maak een foto van uw aangesloten regenton en plaats deze in uw projectmap

‘Regentonproject Breda’. Bestandsnaam: ‘Foto aangesloten regenwatervoorziening’.

Onderdeel 5: Subsidie ‘water en groen’ aanvragen
Stap 18: Pak uw projectmap ‘Regentonproject Breda’ erbij
Stap 19: Pak uw DigiD gegevens erbij om in te kunnen loggen, zie stap 20.
Stap 20: Volg de instructies in bijlage 5 ‘Subsidiehulp voor aanvragen
klimaatsubsidie’. Nadat u alles heeft ingevuld ontvangt u binnen 6 weken uw subsidie.
Let op!: Zorg ervoor dat alle bovenstaande stappen vooraf correct zijn uitgevoerd en
neem alles precies zo over als uitgelegd in de bijlage ‘Subsidiehulp voor aanvragen van
klimaatsubsidie’. ‘Foto situatie voor’ kunt u bijvoorbeeld achteraf niet meer maken!
Stap 21: Ga naar de volgende link, om uw ‘aantal tegels’ aan te melden voor het NK
https://www.breda.nl/aanmelden-nk-tegelwippen/formulier?page=begin
Extra ondersteunende uitleg:
-

Vul uw gegevens in zoals het online formulier vraagt
‘Hoeveel tegels heb je gewipt?’ Kijk hiervoor naar uw foto ‘Foto tegels’ uit de
projectmap. U weet voor uzelf hoeveel dit is. Reken dit om naar X tegels van 30x30.
Bestand Foto 1: Betreft ‘Foto tegels’ uit uw projectmap ‘Regentonproject Breda’
Voeg de foto toe van de tegels die u eruit heeft gehaald
Bestand Foto 2: Betreft ‘Foto situatie na groen’ uit uw projectmap. (Zie stap 13).

3. Projectmap ‘Regentonproject Breda’ Keuze 1: TonTon
Keuze 1: TonTonRegenton
Aantal foto’s dat in deze map voor de subsidie komt: 7

o Stap 6: Maak een ‘Foto situatie voor’ van de nog ‘betegelde situatie’

1) Bestandsnaam: Foto situatie voor groen erin:

Stap 7: Maak een ‘Foto tegels’ van de tegels die u eruit heeft gehaald

2) Bestandsnaam: Foto tegels:

o Stap 11: Maak een foto van de kassabon met daarop uw ‘Groen aankoop’
(Let op!: Laat de verkoper uw naam en zijn handtekening op de factuur/ kassabon zetten!).

3) Bestandsnaam: Factuur Groen:

o Stap 13: Maak een ‘Foto situatie na’ van het geplante groen in het oppervlak
4) Bestandsnaam: Foto situatie na groen

o Stap 15A: Maak de ‘foto situatie voor regenton’, hier komt de regenton
5A) Bestandsnaam: Foto situatie voor regenton

o Stap 15B: Maak een foto van de aangesloten regenton
5B) Bestandsnaam: Foto aangesloten regenwatervoorziening

o Stap 17: Maak een foto van de ontvangen factuur vanuit TonTonRegenton
5) Bestandsnaam: Factuur TonTonRegenton

o Afronding van uw subsidieaanvraag met ‘Uw Gegevens’
Maak een foto van uw bankafschrift of bankpas, waarop de naam van de
rekeninghouder en het nummer vermeld staan
Bestandsnaam: Foto bankpas

4. Projectmap ‘Regentonproject Breda’ Keuze 2: Vrije Keuze
Keuze 2: Vrije Keuze Regenton
Aantal foto’s dat in deze map voor de subsidie komt: 7

o Stap 6: Maak een ‘Foto situatie voor’ van de nog ‘betegelde situatie’
1) Bestandsnaam: Foto situatie voor groen erin:

Stap 7: Maak een ‘Foto tegels’ van de tegels die u eruit heeft gehaald
2) Bestandsnaam: Foto tegels:

o Stap 11: Maak een foto van de kassabon met daarop uw ‘Regenton’
(Let op!: Laat de verkoper uw naam en zijn handtekening op de factuur/ kassabon zetten!).

3) Bestandsnaam: Factuur Regenton:

o Stap 13: Maak een foto van uw kassabon met daarop uw ‘Groen aankoop’
(Let op!: Laat de verkoper uw naam en zijn handtekening op de factuur/ kassabon zetten

4) Bestandsnaam: Factuur Groen

o Stap 15: Maak een ‘Foto situatie na’ van het aangeplante groen
5) Bestandsnaam: Foto situatie na groen

o Stap 17A: Maak de ‘Foto situatie voor regenton’, hier komt de regenton
o Stap 17B: Maak een ‘Foto van de aangesloten regenton’
6A) Bestandsnaam:

6B) Bestandsnaam:

Foto situatie voor regenton

Foto aangesloten regenwatervoorziening

o Afronding van uw subsidieaanvraag met ‘Uw Gegevens’
Maak een foto van uw bankafschrift of bankpas, waarop de naam van de
rekeninghouder en het nummer vermeld staan
Bestandsnaam: Foto bankpas

5. Subsidiehulp voor aanvragen van klimaatsubsidie
Bent u klaar met alle projectwerkzaamheden? Vraag dan meteen de subsidie aan.
De volgende informatie helpt u om de subsidie ‘water en groen’ aan te vragen.
Link naar subsidie ‘water en groen’: https://www.breda.nl/subsidies-water-en-groen
Klik op ‘Subsidie voor regenwatervoorzieningen’
Ga naar de bovenstaande link en login met uw DigiD (naam en password)
1) Bent u een eigenaar of huurder? (vink de optie aan, die op u van toepassing is)
2) Soort subsidie: ‘Tegel(s) eruit, groen erin’ + ‘Regenwatervoorziening’ (aanvinken)

Onderdeel 1: ‘Subsidie regenwatervoorziening’:
Waar wilt u subsidie voor aanvragen?
1) Regenton (aanvinken) (Let op: vul sowieso in wat op u van toepassing is, indien u
een andere keuze heeft gemaakt dan de aanschaf van een regenton.)
Werkzaamheden (met betrekking tot de subsidie regenwatervoorziening)
Beschrijf de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.
Er is een regenton aangesloten op de hemelwaterafvoer, waardoor het regenwater niet meer
volledig via het riool wegloopt. Het regenwater wordt nu opgevangen in een regenton, zodat
het opgevangen, vastgehouden en hergebruikt kan worden.
Via het project Regentonproject Breda: Samen meer regenwater opvangen voor een ‘klimaat
bestendig Breda’, heb ik deze regenton aangeschaft.
(Let op: indien u voor een andere regenwatervoorziening heeft gekozen, beschrijft u die)
(een persoonlijke toevoeging of meer details kunt u zelf nog naar eigen inzicht toevoegen)

Onderdeel 2 ‘Bijlagen’:
Pak de aangemaakte projectmap ‘Regentonproject Breda’ erbij en voeg de foto’s toe.
Vink in dit onderdeel aan, hoeveel facturen of offertes u wilt indienen.
Voor de aanschaf van de regenton, heeft u als het goed is één factuur. Vul hier
daarom ‘1 factuur’ in. Deze factuur betreft hier alléén de factuur van de regenton.

Let op: mocht u voor andere regenwatervoorzieningen hebben gekozen, dan dient u
die factu(u)r(en) in.
Let op: de factuur van uw ‘groen aankoop’ vult u in het volgende aansluitende
onderdeel ‘Subsidie tegel eruit, groen erin’ in, dus hier nog niet.

❖ Factuur van de aangesloten regenwatervoorziening uploaden
De factuur of kassabon bevat de volgende onderdelen:
Naam van u als koper (Zorg ervoor dat de verkoper uw naam op de kassabon zet!)
!Laat op deze kassabon/Factuur de handtekening van de medewerker plaatsen!
De naam van de regenton (het type)
Het aantal regentonnen dat u heeft aangeschaft
De inhoud van de regenton in liters, dus 100 of 200 liter op de factuur ingeval van
de TonTonRegenton. Wanneer u in een winkel naar keuze zelf een regenton heeft
aangeschaft, dan geeft de kassabon alle benodigde inhoudelijke informatie weer.
o De subsidiabele kosten zijn beschreven, dus alle bijbehorende materialen en
aansluitmaterialen.
o Laat op ‘de kassabon’ door de verkoper dus de handtekening en uw naam zetten.
o
o
o
o
o

Het uploaden van de factuur werkt als volgt:
Voeg de foto ‘Factuur Regenton’ uit uw projectmap ‘Regentonproject Breda’ toe
Bestanden moeten kleiner zijn dan 7mb
Toegestane bestandstypen: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, odt

Kies

Bijvoegen

❖ Voeg de foto ‘Foto situatie voor regenton’ toe, zoals in uw projectmap

❖ Foto aangesloten regenwatervoorziening
Voeg uw foto ‘Foto aangesloten regenwatervoorziening’ uit uw projectmap toe,
upload dit bestand. Dit gaat als volgt:
Voeg een foto toe van de aangesloten regenwatervoorziening.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 7mb
Toegestane bestandstypen: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, odt, xls, xlsx
Kies bestand

Bijvoegen

Onderdeel 3: Subsidie tegel eruit, groen erin:
(Let op: heeft u voor een andere groenmaatregel gekozen, dan vult u die bijbehorende velden in.)

Oppervlakte:
Wat is de oppervlakte die onttegelt wordt? Vul hier het volgende in:
1

M2

Werkzaamheden (met betrekking tot de subsidie tegel eruit, groen erin)
Beschrijf de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.
In mijn tuin heb ik een oppervlakte van 1m2 onttegelt en voorzien van extra groen dat insecten
en vlindervriendelijk is, dat komt de biodiversiteit en de hittestress ten goede.
Via het project Regentonproject Breda: Samen meer regenwater opvangen voor een ‘klimaat
bestendig Breda’, heb ik mijn tuin voor 1m2 onttegelt en voorzien van extra groen dat
insecten- en vlindervriendelijk is. Ook geef ik de onttegeling van 1m2 vóór 30 september 2021
door op de website https://nk-tegelwippen.nl/spelregels/
(Let op: indien u voor een andere groenmaatregel heeft gekozen, beschrijft u die)
(een persoonlijke toevoeging of meer details kunt u zelf nog naar eigen inzicht toevoegen)

Onderdeel 4 ‘Bijlagen’:
Pak uw aangemaakte projectmap ‘Regentonproject Breda’ erbij en voeg de foto’s toe.
Vink in dit onderdeel aan, hoeveel facturen of offertes u wilt indienen.
Voor de aanschaf van de groen aankoop, heeft u als het goed is één factuur. Vul hier
daarom ‘1 factuur’ in. Deze factuur betreft hier alléén de factuur ‘groen aankoop’.
Let op: mocht u voor andere ‘groenmaatregel(en)’ gekozen hebben, dan dient u die
factu(u)r(en) in.
❖ Factuur van uw ‘Groen aankoop’
De factuur of kassabon bevat de volgende onderdelen:
o
o
o
o

Naam van u als koper (Zorg ervoor dat de verkoper uw naam op de kassabon zet!)
!Laat op deze kassabon/Factuur, de handtekening van de medewerker plaatsen!
De naam van de gekochte planten (types) zijn door de kassa geregistreerd
Het aantal plantjes (type groen) dat u heeft aangeschaft

o Laat op ‘de kassabon’ door de verkoper dus de handtekening en uw naam zetten.
Het uploaden van de factuur ‘Groen aankoop” werkt als volgt:
Voeg de foto ‘Factuur Groen’ uit uw projectmap ‘Regentonproject Breda’ toe
Bestanden moeten kleiner zijn dan 7mb
Toegestane bestandstypen: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, odt

Kies

Bijvoegen

❖ Voeg de foto ‘Foto situatie voor groen erin’ toe, zoals in uw projectmap

❖ Foto tuin na werkzaamheden (‘foto situatie na groen’ uit de map)
Voeg uw ‘Foto situatie na groen’ uit de map toe, upload dit bestand. Dit gaat als volgt:
Voeg een foto toe van ‘het aangeplante groen in het onttegelde oppervlak toe’.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 7mb
Toegestane bestandstypen: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, odt, xls, xlsx
Kies bestand

Bijvoegen

Onderdeel 5: Uw gegevens
Rond uw subsidieaanvraag af, door uw gegevens in te vullen. Dit betreft nog:

o
o
o
o
o
o

IBAN-rekeningnummer
Ten name van
Foto van uw bankafschrift of bankpasje (zie hiervoor weer uw projectmap)
E-mailadres
Telefoonnummer
Controleren van uw gegevens

Als u zo met de gehele subsidieaanvraag akkoord bent, dan kunt uw subsidieaanvraag
definitief indienen. Binnen zes weken nemen zij uw aanvraag dan in behandeling en u
ontvangt een bevestiging van uw ingediende subsidieaanvraag in uw e-mailinbox.

4.

1) Ondergrond van de regenton:
Voorafgaand aan de installatie van de regenton, is het raadzaam om te zorgen voor een ondergrond
die ‘vlak en waterpas’ is op een plaats met wat schaduw. Als er grint ligt is dat geen probleem, maar
een vlakke tegel onder de regenton op zandgrond is het meest ideale uitgangspunt. De installatieplaats
van de regenton, dient vlakbij de regenpijp te zijn voor een goede installatie. Mocht u voor een andere
installatieplaats moeten kiezen, dan kan er gekeken worden of de regenton met een langere slang
vanaf de regenpijp bereikt kan worden. Dit kunnen we dan in overleg met u bekijken en uitvoeren. Op
de volgende foto, ziet u een afbeelding van regentonnen met de meest ideale uitgangssituatie:

2) Instructies voorafgaand aan de installatie van de regenton:
Voorafgaand aan de plaatsing van de regenton, ontvangt u per e-mail een bericht over de datum van
plaatsing en het precieze tijdstip. Deze installatiemomenten worden over meestal drie tijdsblokken
verdeeld. Als u langere tijd niet kunt, dan horen we dat graag.

Overige aandachtspunten:
Verder kan het bijvoorbeeld voorkomen, dat op uw adres de regenpijp bijvoorbeeld een andere
diameter heeft dan een reguliere regenpijp. Mocht dit bij u het geval zijn, dan ontvangen we hier graag
voorafgaand aan de plaatsing de informatie over. Graag ontvangen we dus informatie over
bijzonderheden op uw adres. Dan zijn we hier vooraf van op de hoogte en kunnen we hier gericht op
inspelen tijdens de regentoninstallatie.

5. Installatie Informatie Keuze 2 ‘Vrije Keuze’
Hieronder treft u praktische informatie in de vorm van filmpjes aan, aan de hand waarvan u
wat ondersteuning heeft bij het zelf installeren van uw regenton.
Ga naar www.youtube.com en zoek uw aangekochte regenton op, of een gelijke. Bekijk een
aantal filmpjes, zodat u een goed beeld krijgt van het zelf aansluiten van een regenton.
Voorbeelden van een aantal filmpjes die u informatie geven over het installeren
U bent zelf de eindverantwoordelijke voor de deugdelijke aansluiting van uw regenton
Overleg goed met uw leverancier hoe u het beste zelf de regenton kunt aansluiten!!

Zoekterm 1: Hoe installeer ik een regenton? Link: https://m.youtube.com/watch?v=QtQgv8haHv0
Voorbeeld 1: Titel Filmpje: Hoe sluit je een regenton aan? – Tuinieren.nl

Voorbeeld 2: Titel filmpje: Hoe sluit ik een regenton aan?
Link: https://www.youtube.com/watch?v=006r0CHSl0o

