
 
 
 
 

Aanvraagformulier subsidieverordening voor gevelverbetering 
Centrum Valkenswaard 

 

 

Toelichting 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient u samen met de aanvraag 

omgevingsvergunning of schetsplan digitaal in te dienen via het omgevingsloket online 

(www.omgevingsloket.nl). 

 

 
1. Gegevens 

 

Voorletters en achternaam  ……………………………………………………………………….. � m � v 

Correspondentieadres  ………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats  ………………………………………………………………………………………. 

(mobiel) telefoonnummer  ………………………………………………………………………………………. 

E-mail adres    ………………………………………………………………………………………. 

IBAN     ………………………………………………………………………………………. 

Naam rekeninghouder  ………………………………………………………………………………………. 

 

� U bent eigenaar 

� U bent huurder, u dient toestemming te hebben van de pandeigenaar of vereniging van eigenaren 

 

Indien huurder 

Naam eigenaar   ………………………………………………………………………………………. 

Correspondentieadres  ………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats   ………………………………………………………………………………………. 

(mobiel) telefoonnummer  ………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres    ………………………………………………………………………………………. 

 

 
2. Gegevens pand 

 

Straat en huisnummer  ………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats   ………………………………………………………………………………………. 

Kadastrale gegevens   ………………………………………………………………………………………. 

 

 
3. Subsidieaanvraag 

 

De totale kosten voor gevelmaatregelen zijn:  € …………………………………………………. 

Het subsidie bedrag dat wordt aangevraagd bedraagt  

50% van de kosten met een maximum van 8.000,-.  

Het aan te vragen bedrag bedraagt:   € …………………………………………………. 

 



 

4. Bijlagen 

 

De volgende bijdragen dient u bij deze aanvraag te voegen 

• Tekeningen, bestaand en nieuw, met de volgende schaal: 

o situatietekeningen 1:1000; 

o geveltekeningen, plattegronden en doorsneden: 

 1. bouwwerken kleiner dan 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte: 1:100; 

  2. bouwwerken 10.000 m2 of groter bruto vloeroppervlakte: 1:200; 

o detailtekeningen 1:5, 1:10 of 1:20. 

 

In het geval er sprake is van een monument is de maximaal toe te passen schaal 

(bestaand en nieuw): 

o situatietekeningen 1:1000; 

o geveltekeningen: algemeen 1:100, bij ingrijpende wijzigingen 1:50 of 1:20 

o plattegronden, doorsneden en dakaanzichten 1:100 

o detailtekeningen 1:2 of 1:5.” 

• Een gedetailleerde werkomschrijving en bestek; 

• Een materialenstaat met monsters van de belangrijkste gevelonderdelen (indien door 

de welstandscommissie wordt gewenst);  

• Een gespecificeerde offerte of begroting, opgesplitst in voorbereidingskosten, 

aanneemsom en bijkomende kosten; 

• de vermelding van uitvoerend aannemer en architect; 

• bewijs van eigendom, huur of pacht van het betreffende pand; 

• Indien er sprake is van huur toestemming van eigenaar of vereniging van eigenaren; 

• tijdsplanning aanvang werkzaamheden / afronding. 

 

 
5. Ondertekening 

 

Aanvrager verklaart:  
• de gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben 

ingevuld en verstrekt;  
• niet in surseance van betaling of staat van faillissement te zijn;  
• bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals 

bepaald in de Subsidieverordening voor gevelverbetering Centrum Valkenswaard.  
 

Plaats    …………………………………………………………………………………………………… 

Datum    …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Handtekening   …………………………………………………………………………………………………… 

 
  



Nadere informatie 

 

Subsidieverordening voor gevelverbetering Centrum Valkenswaard en 

Beeldkwaliteitsplan Centrum   www.valkenswaard.nl/masterplan  

 

Procedurele informatie 

Team Klantcontact Omgeving   040-2083444 

 

Algemene projectinhoudelijke informatie 

Ruimtelijke beleid en projecten 

Mevrouw M.W. Peterse    040-2083479 

 

 

Belangrijk 

 
• Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen; 
• Toekenning van de subsidie vindt plaats op basis ‘wie het eerst komt, wie het eerst 

maalt’ en gebeurt alleen als het subsidiebedrag nog toereikend is. 
• Per pand is maximaal één subsidie aanvraag mogelijk. 
• Het pand dient gelegen te zijn in het bij de verordening behorende plankaart; 
• Wacht met het uitvoeren van de werkzaamheden totdat u het besluit tot 

subsidieverlening heeft ontvangen. Zo voorkomt u dat u geen subsidie krijgt. 
 

 


