
 

 Naam gemeente

 Adres

 Postcode, Woonplaats

 Contactpersoon

 Telefoonnummer

 E-mailadres

 

 Aanvrager

 Adres

 Postcode, Woonplaats

 Telefoonnummer

 E-mailadres

 

 Adres

 Postcode, Woonplaats

 Korte omschrijving van het pand

Verklaring Gemeente 
voor de aanvraag van een Gelderse Monumenten-hypotheek

 Deze ingevulde verklaring is nodig bij de aanvraag voor een Gelderse Monumentenfonds-hypotheek en een aanvullende Monumenten-hypotheek.
 De aanvrager/eigenaar dient dit formulier in te laten vullen door de contactpersoon bij de gemeente.
  De aanvrager/eigenaar stuurt tekeningen van de plannen van zowel voor als na uitvoer van de werkzaamheden en een gespecificeerde  

begroting (van de werkzaamheden) van de aannemer/architect met dit in te vullen formulier naar de contactpersoon bij de gemeente.
  De gemeente stuurt de verklaring naar de aanvrager/eigenaar.
 De aanvrager/eigenaar kan deze verklaring als document uploaden in het online aanvraagformulier van het Nationaal Restauratiefonds.
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Nationaal Restauratiefonds, 088 253 90 00.

Leeswijzer

 ga verder op de volgende pagina

1. Gegevens gemeente

3.2 Wat voor type monument is het? (kruis aan wat van toepassing is)

 

  rijksmonument 

  gemeentelijk monument  

2. Gegevens eigenaar of Vereniging van Eigenaren

3. Gegevens pand

Adresgegevens

3.1 Adresgegevens

Adresgegevens
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4. Vaststelling subsidiabele kosten

5. Vergunning

3.3 Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd?

Zijn de werkzaamheden vergunningplichtig?

 

Totale investering (inclusief BTW)   €

Wat zijn de kosten voor restauratie en herbestemming?   € 
(constructief herstel of herstel van monumentale waarden)

  Wat zijn de kosten voor energiebesparing? (kosten voor het maken van een energiescan,   € 
aanbrengen isolerende voorzieningen voor wanden, kappen, vloeren, vensters alsook installaties  
die bijdragen aan verbetering van de duurzame energiehuishouding)

 Wat is de hoogte van de rijks, gemeentelijke en/of provinciale bijdrage/subsidie  €

Door het invullen van onderstaande gegevens bepaalt de gemeente de grondslag voor de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek.
Deze grondslag is gebaseerd op subsidiabele kosten t.b.v. restauratie of herbestemming of kosten t.b.v. voorzieningen voor energiebesparing.

 

  ja Is de omgevingsvergunning al aangevraagd?      ja   nee

   Wanneer is/wordt de vergunning afgegeven?

  nee  Met het ondertekenen van dit formulier verklaart de gemeente dat voor de geplande werkzaamheden  
aan bovengenoemd pand, geen omgevingsvergunning vereist is en dat zij derhalve akkoord gaat met  
de geplande werkzaamheden.

6. Handtekening gemeente

Handtekening

 

Naam ondertekenaar

Datum


