
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

                     AANVRAAGFORMULIER ONDERHOUDSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN 

 

 

In te vullen door gemeente  

Datum van ontvangst  ………………………………… 

Bouwnummer   ………………………………… 

 

1. Gegevens eigenaar/aanvrager 

 

Dhr/mevr:        � De heer Mevrouw 

Naam en voornamen:   ………………………………… 

Straatnaam, huisnummer: ………………………………… 

Postcode, woonplaats:  ………………………………… 

Telefoonnummer:  ………………………………… 

IBAN nummer:   ………………………………… 

 

Bent u juridisch eigenaar van het pand?    � nee ja 

Bent u mede-eigenaar van het pand?    � nee ja, voor _____ deel 

Kunt u over de onderhoudskosten de omzetbelasting 

(BTW) terugvorderen?      � nee ja 

Vergoedt uw verzekering (een deel van) de kosten?  � nee � ja, namelijk €  

 

2. Gegevens monument (indien bekend) 

Monumentnummer:  ………………………………… 

Straatnaam:   ………………………………… 

Huisnummer:   ………………………………… 

Postcode:    ………………………………… 

Woonplaats:   ………………………………… 

Kadastrale aanduiding:   ………………………………… 

Sectie:  Nummer:  ………………………………… 

 

3. Monumentenwacht 

Ik vraag een vergoeding aan voor de kosten van de Monumentenwacht  

� ja nee (ga verder met vraag 4) 

 

Het totaalbedrag bedraagt. 

€ ………………………………… (inclusief BTW) 

€ ………………………………… (exclusief BTW) 

 

- Voeg een origineel exemplaar van het inspectierapport met factuur en foto’s toe waaruit de 

onderhoudstoestand blijkt. 

- Voeg een kopie van de factuur voor het abonnement van de monumentenwacht toe. 

 

 

Toelichting 

Dit formulier vult u in als u in aanmerking wilt komen voor de vergoeding van onderhoudskosten voor uw gemeentelijk 

monument. Zowel de kosten voor de Monumentenwacht als de onderhoudskosten kunt u eenmaal per jaar aanvragen. De 

aanvraag voor een onderhoudsubsidie kan jaarlijks of vijfjaarlijks worden ingediend voor de in het voorgaande jaar of in de 

voorgaande vijf jaren gemaakte subsidiabele onderhoudskosten. 
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AANVRAAGFORMULIER ONDERHOUDSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN 

 

4. Onderhoudswerkzaamheden 

 

Ik vraag een vergoeding aan voor onderhoudswerkzaamheden 

� ja � nee (ga verder met vraag 6) 

 

De subsidie wordt aangevraagd over een periode van 

� 1 jaar 

� 5 jaar 

 

- de rekeningen en betaalbewijzen van gemaakte onderhoudskosten. Ter beoordeling van de 

gemaakte kosten dienen de rekeningen gespecificeerd te zijn (het indienen van niet gespecificeerde 

kassabonnen moet worden voorkomen). 

 

Het totaalbedrag bedraagt. 

€ ………………………………… (inclusief BTW) 

€ ………………………………… (exclusief BTW) 

 

 

5. Uitvoering onderhoudsplan. 

 

Wat is de geplande startdatum van de onderhoudswerkzaamheden ?    ………………… 

Wat is de geraamde uitvoeringsduur van de onderhoudswerkzaamheden? ………………… 

          

 

6. Ruimte voor het maken van opmerkingen welke van belang kunnen zijn voor de 

subsidieaanvraag 

De voorwaarden genoemd in de Monumentenverordening Gemeente Hardinxveld-Giessendam  en  

de voorwaarden genoemd in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Hardinxveld-

Giessendam zijn van toepassing.  

 

Het recht op subsidie vervalt indien niet aan de uitvoeringsvoorschriften en subsidievoorwaarden 

wordt voldaan. 

 

 

Ondertekening 

 

Ondergetekende verklaart hierbij de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en 

bekend te zijn met de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Hardinxveld-Giessendam 

Plaats :  ………………………………… 

Datum : ………………………………… 

Handtekening:  ………………………………… 
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