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AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 
ONDERHOUD/RESTAURATIE GEMEENTELIJK MONUMENT 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Niet in te vullen door de aanvrager 
 
Datum ontvangst     Kenmerk 
 
Object       Behandelend ambtenaar 
 
 
In te vullen door de aanvrager 
 

1. Gegevens omtrent de aanvrager 
 
Naam en voorletters ……………………………….    0 Man            0 Vrouw 
Correspondentieadres   ………………………………. 
Postcode en plaats        …………………………….... 
Telefoonnummer           ..…..…………………………. 
E-mailadres                   ……………………………..... 
      0 particulier  0 gemeenten 

     0 toegelaten instelling, namelijk 
 

Bankrekeningnummer (IBAN) ……………………………………. 
t.n.v. ………………………………………… 
 

2. Gegevens van het object waarvoor u subsidie aanvraagt      
 
Soort object (eventueel naam)  ………………………… 
Straat en huisnummer(s)          ………………………… 
Postcode en plaats                   …………………………. 
 

3. Eerdere subsidies 
 
Heeft de gemeente eerder subsidie verstrekt voor werkzaamheden aan dit object? 
   0  Ja, in het jaar ……………   0  Nee 
 

4. Gegevens omtrent de geraamde kosten 
Wat zijn de totale kosten waarvoor u subsidie aanvraagt  € ………………….. 
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5. Verklaring van de aanvrager 

 
De aanvrager verklaart het aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld 
 
Plaats ……………….     Datum ……………………. 
 
Handtekening ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Lijst van toe te voegen bijlagen 
 
• Een technische omschrijving van de te verrichten werkzaamheden; 
• Een gespecificeerde begroting van de kosten met plan- en detailtekeningen; 
• Een situatietekening waaruit blijkt de situering van het monument op het terrein met kadastrale 

informatie; 
• Foto’s van het monument en de omgeving, recente foto’s niet ouder dan twaalf maanden voorafgaand 

aan de aanvraag van de te wijzigen onderdelen, inclusief de in de nabijheid gelegen bouwwerken voor 
zover nodig ter beoordeling van het uiterlijk van het monumenten waarop de aanvraag betrekking heeft; 

• Een kopie van een afgesloten uitgebreide opstalverzekering ten behoeve van het monument. 
• Een rapport van de monumentenwacht . 
• Een kopie van de voor de uit te voeren werkzaamheden verleende omgevingsvergunning (indien van 

toepassing) 
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Niet in te vullen door de aanvrager 
 
Type monument 
  

0 gemeentelijk monument 
0 beeldbepalend object 

 
Subsidieverordening 
 
      0   restauratie monument 

0 beeldbepalend monument 
 
Soort monument/object 
 
      0   woonhuis 
      0   anders, namelijk  ……………………………. 

 
 


