Aanvraagformulier
Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2013
Aanvraag van een bijdrage voor: (aankruisen wat van toepassing is)
o Restauratie van een beschermd gemeentelijk monument (gebouw)
o Restauratie van een beschermd gemeentelijk monument (geen gebouw)
o Onderhoud van een beschermd gemeentelijk monument (gebouw)
Gegevens van de aanvrager:
Voorletters en achternaam:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

Gegevens van het betreffende monument:
Straat:
Postcode en woonplaats:

Gegevens van de voor uitvoering verantwoordelijk persoon / bedrijf:
Naam uitvoerende:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

Aan te leveren bescheiden:
Bij deze aanvraag moeten de volgende bescheiden worden ingediend:
o gespecificeerde begrotingen van 2 verschillende bedrijven;
o een werkomschrijving;
o tekeningen van de bestaande toestand van het gehele monument 1: 100;
o tekeningen van de nieuwe toestand 1:100.
Totaal aantal bijlagen bij de aanvraag:

Is er al eerder een bijdrage op grond van de subsidieverordening
gemeentelijke monumenten 2013 toegekend?

Ja / Nee

Zijn voor de te verrichten werkzaamheden uitkeringen ontvangen
van een verzekering?

Ja / Nee

De aanvrager verklaart zich bereid om alle gegevens te overleggen, die het gemeentebestuur
nodig acht en bekend zijn met alle voorschriften en bepalingen, die ter zake van het
toekennen van een bijdrage gesteld zijn in de “Subsidieverordening gemeentelijke
monumenten 2013”en deze ten volle te zullen naleven, op straffe van het vervallen van het
recht op een eventueel reeds toegekende bijdrage.
De aanvrager verklaart, dat geen aanvang met de werkzaamheden zal worden gemaakt,
voordat burgemeester en wethouders op de aanvraag hebben beslist.
Wanneer het werk is uitgevoerd en aan de aanvrager ter zake daarvan een bijdrage is
toegekend, verzoekt de aanvrager het desbetreffende bedrag aan hem/haar uit te betalen
door overschrijving op het volgende bankrekeningnummer / postrekeningnummer met
IBAN nummer:
Ten name van:

Plaats en datum:

Handtekening van de aanvrager:

Niet door de aanvrager in te vullen:
Datum aanvraag ingekomen:
Documentnummer:
Dossiernummer:
Behandeld ambtenaar:
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