
 
 
 
  

 

Aanvraagformulier gemeentelijk subsidie voor onderhoud van 

monumenten 
 
 
Gegevens aanvrager: 
 
Naam:            
 
Adres:            
 
Postcode:           
 
Telefoonnummer:          
 
E-mail:            
             
Bank- of gironummer:          
 

1. Bent u eigenaar van het monument? 
0 Ja  
0 Nee 

 
2. Zo nee, bent u gemachtigd door de eigenaar om als vertegenwoordiger op te treden? 

(bewijsstuk meezenden) 
0 Ja  
0 Nee 

 
Gegevens monument: 
 

3. Wat is het adres van het monument waarop de aanvraag betrekking heeft? 
 
           

 
Gegevens werzaamheden: 
 

4. Wat houden de geplande werkzaamheden in en op welk onderdeel van het monument heeft de 
aanvraag betrekking? 
0 Abonnement/ inspectierapport Monumentenwacht  

0 Bouwhistorisch onderzoek  ga naar vraag 5 
0 Anders, nl.         
 
           
 
           
 
           
 
           
 

5. Heeft u voor de werkzaamheden een omgevings- c.q. monumentenvergunning aangevraagd? 
0 Ja, d.d.    
0 Nee 

 
6. Wanneer wilt u starten met de werkzaamheden? 

        

 
 



Bijlagen: 
 
Uw aanvraagformulier dient vergezeld te gaan met: 
 

a. Een begroting van de kosten van een ter zake deskundig bedrijf, gespecificeerd naar activiteit, 
materiaalkosten en mensuren, zo nodig inclusief algemene kosten, bouwplaatskosten e.d.;  

b. Indien van toepassing een bestek c.q. werkomschrijving; 
c. Een schets of werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, 

afwerkingen en kleuren alsmede van de wijze van verwerking daarvan; 
d. Tekeningen en/of foto’s van de bestaande situatie; 
e. Een omgevingsvergunning (indien de werkzaamheden als vergunningplichtig zijn aangemerkt) 

verleend voor de werkzaamheden zoals beschreven in de subsidieaanvraag 
f. Naam en adres van de aannemer(s)/ uitvoerende bedrijven; 
g. Indien van toepassing een B.T.W. verklaring 
h. Indien van toepassing een recent inspectierapport van de bouwkundige staat, volgens de 

methodiek van de Monumentenwacht, opgesteld door een, door het college aanvaardbaar 
geachte, onafhankelijke deskundige of een deskundige instantie. 

Mocht er daarnaast nog andere informatie nodig zijn dan krijgt u een verzoek van de gemeente. 
 

Opmerkingen: 
 
            
 
            
 
            
 
            
 
 
 
Ondertekening: 
 
Totaal aantal bijlagen:   
 
Ondergetekende verklaart de intentie te hebben dit monument te onderhouden, nadat de 
onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd en de subsidie is verleend 
 
Plaats      datum       
 
 
 
Handtekening aanvrager         
 

 
 
Subsidie wordt niet verleend, indien is begonnen met de 
onderhoudswerkzaamheden, voordat het subsidieverzoek is ingediend bij het 
college! 


