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•

• In deze instructievideo nemen wij u stap voor stap mee door het 

aanvraagproces van de Opengestelde Monumenten-Lening.
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• Om het aanvraagproces te bespoedigen, hebben wij deze sterk 

vereenvoudigd.

• Sommige gegevens die automatisch door het systeem worden 

gevraagd, zijn voor dit type aanvraag niet relevant. Denk 

bijvoorbeeld aan de waarde van het monument, overige inkomsten 

en overige financiële verplichtingen. In deze instructie staat 

aangegeven wat u bij deze velden moet invullen.

• U vraagt de Opengestelde Monumenten-Lening aan in de online 

omgeving van het Nationaal Restauratiefonds



•

Al een account in Mijn.Restauratiefonds.nl?

• Ja? Dan logt u in en start direct 

een nieuwe aanvraag
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• Nee? Maak een account aan op 

mijn.restauratiefonds.nl



•

Uw aanvraag in 6 stappen
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Start uw aanvraag
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Stap 1: Monumentgegevens invullen

Vul de postcode en 

het huisnummer van 

het monument in

Vul in: 

‘Rijksmonument’en

de Oorspronkelijke 

functie’

1. 

2. 
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Wie is de eigenaar? 

Klik aan: Organisatie

1. 

Weet u de marktwaarde? 

Klik Ja

2. 

Vul bij de waarde € 1,00 in.

3. 

Klik Nieuwe verhuur niet 

zijnde woningen aan

4. 

Bent u al begonnen: Nee

5. 
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Stap 2: Financieringsbehoefte

Vul hier het bedrag in dat u 

berekend heeft via het corona-

inventarisatieformulier. Dit is 

het bedrag INCLUSIEF 

financieringskosten.

1. 

Kosten vastgesteld? Klik ja’
2. 

Kosten: idem als 

hierboven ingevuld

3. 
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Vul op beide 

plekken € 0,00 in.

Vul op beide 

plekken Nee in.

1. 

2. 
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Stap 3: Bedrijfsinformatie

Vul deze pagina volledig in.

1. 
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Stap 4: Financiële gegevens

Inkomen uit verhuur andere 

panden, erfpacht, schulden of 

kredieten? Klik 3x Nee aan.

1. 



•

Stap 5: Overzicht
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Vul bij opmerkingen in:

Dit is een aanvraag voor een 

Opengestelde Monumenten-

Lening

1. 
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Stap 6: Akkoord

Ga akkoord met de 

voorwaarden

1. 

Kies optioneel voor de 

nieuwsbrieven

2. 

Dien de aanvraag in

3. 



Einde instructie


