Aanvraagformulier
Vaststelling voor verduurzaming noodzakelijke kosten
voor de aanvraag van een Duurzame Scholenfonds-Lening voor monumentale scholen
Inzenden naar: Nationaal Restauratiefonds, Antwoordnummer 609, 3800 VB Amersfoort

Leeswijzer
Met dit formulier wordt de grondslag van de Duurzame Scholenfonds-Lening bepaald.
Bij het indienen van dit formulier moet u de volgende bijlagen aanleveren:
- een advies van een gecertificeerd adviseur van maximaal 2 jaar oud;
- een kostenbegroting van (een aantal van) de in het advies genoemde werkzaamheden, opgesteld door de betrokken uitvoerende partijen
(installateur en/of aannemer).
	
Kies altijd een adviseur die is aangesloten bij een bedrijf met een zogeheten beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-03 NLEPBD certificaat (www.kvinl.nl)
of gecertificeerd is conform de FedEC-erkenningsregeling (http://www.fedec.nl/leden-gecertificeerdeleden.php).
	
De uitvoerende partijen (installateur en/of aannemer) dienen bij paragraaf 3 van dit formulier de kosten te vermelden van die werkzaamheden,
die de adviseur in het advies heeft aangegeven.
	
Dit formulier dient ondertekend te worden door de aanvrager en de opsteller van de kostenbegroting: de installateur, de aannemer en de adviseur.



1. Het te verduurzamen object
1.1 Wat voor type monument is het? (kruis aan wat van toepassing is)
 rijksmonument

 gemeentelijk monument

 provinciaal monument
1.2 Adresgegevens
Naam pand (indien van toepassing)
Adres
Postcode, Woonplaats

2. Eigenaar/gebruiker (aanvrager)
2.1 Adresgegevens
Naam
Adres
Postcode, Woonplaats

3. Verduurzamingswerkzaamheden
3.1 Opbouw van de investering
Totale kosten

€

Voor verduurzaming noodzakelijke kosten (subsidiabele kosten1) (A)

€

(A)

Kosten advies (B)

€

(B)

Grondslag Duurzame Scholenfonds-Lening (A + B)

€

Maximaal leningsbedrag Duurzame Scholenfonds-Lening (80% van A+B)

€

Deze zijn gebaseerd op het advies d.d.

Het maximum leningsbedrag is € 1.000.000,Gevraagde lening

€

Onder subsidiabele kosten wordt verstaan de hoogte van investeringen in fysieke maatregelen in of aan het gebouw die leiden tot minder energiegebruik, meer duurzaam
energiegebruik en/of verbetering van het binnenklimaat van de Monumentale School. De hoofdsom van de lening is maximaal 80% van de subsidiabele kosten en bedraagt
minimaal € 25.000 en maximaal € 1.000.000,-. Verreweg het grootste deel van de subsidiabele werkzaamheden moet betrekking hebben op het monument.
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4. Verklaring
•

De aanvrager verklaart de in het advies van de gecertificeerd adviseur genoemde verduurzamingswerkzaamheden uit te voeren.

•

De aanvrager verklaart voor deze werkzaamheden een omgevingsvergunning aan te vragen, of kan een verklaring van de gemeente overleggen dat
deze vergunning niet nodig is.

•

De aanvrager verklaart deze werkzaamheden pas te starten als de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

•

De adviseur, installateur en/of aannemer die dit formulier ondertekent, verklaart dat de kosten zoals deze zijn opgevoerd, alleen werkzaamheden
betreffen die door de gecertificeerd adviseur in het bijbehorende advies zijn beschreven.

5. Ondertekening
5.1 Eigenaar/gebruiker (aanvrager)
Naam 							
Handtekening 					
Datum 					
Plaats 		

5.2 Adviseur
Naam bedrijf
Naam medewerker
Handtekening
Datum

5.3 Installateur
Naam bedrijf
Naam medewerker
Handtekening
Datum

5.4 Aannemer
Naam bedrijf
Naam medewerker
Handtekening
Datum
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