Aanvraag subsidie onderhoud / restauratie
monumenten
Waarom dit formulier?
Op grond van de subsidieverordening gemeentelijke
monumenten en molens 2013 komt
u mogelijk in aanmerking voor
subsidie voor onderhoud of
restauratie van uw monument. Met
dit formulier vraagt u de subsidie
aan.

Ruimte voor gemeentestempel

Aanvraag indienen bij
Vragen?
Kijk op www.aalten.nl of bel met
(0543) 49 33 33. U kunt ook een
e-mail sturen: gemeente@aalten.nl.
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Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

Gegevens van de aanvrager
Naam en voorletters
Geslacht
Soort aanvrager

(zo nodig meer dan één hokje
aankruisen)

 man

 vrouw

 eigenaar

 huurder

 exploitant

 overig, namelijk
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

06 -

E-mailadres
Bank-/gironummer
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Gegevens omtrent monument
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Kadastraal bekend gemeente
Functie van het pand

Sectie

 woonhuis

 boerderij

Nr(s).

 winkel

 anders, namelijk
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 molen

Soort monument

 gemeentelijk monument

 rijksmonument (slechts subsidie mogelijk voor molens)

Omschrijving van de werkzaamheden
Onderhoud van
Restauratie van
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De volgende bijlagen zijn toegevoegd bij de aanvraag
(zo nodig meer dan één hokje aankruisen)

Onderhoud



een gespecificeerde begroting (met afzonderlijke opgave aantal uren, uurloon en materiaalkosten per onderdeel)

Restauratie



een technische omschrijving van de te verrichten werkzaamheden of een bestek en voor zover van toepassing,
plan- en detailtekeningen



een daaraan gespecificeerde begroting (met afzonderlijke opgave aantal uren, uurloon en materiaalkosten per
onderdeel)



een door Gedeputeerde Staten voorgeschreven inspectierapport of een inspectierapport van de Stichting
Monumentenwacht, dat niet ouder is dan 3 jaar



een onderhoudsplan, met een begroting van de kosten, waarin de eigenaar aangeeft welk onderhoud gedurende
een periode van 15 jaar na de gereedmelding zal worden uitgevoerd



een ingevuld provinciaal aanvraagformulier met bijlagen (in tweevoud)
(aanvraagformulier op te vragen bij afd. Samenleving, team Omgevingsvergunningen)

Molens



een ingevuld provinciaal aanvraagformulier met bijlagen (in tweevoud)



De toegekende rijkssubsidie bedraagt
% van
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€

=

€

Diverse bepalingen
Ondergetekende verklaart dat nog geen begin is gemaakt met de werkzaamheden (deze bepaling geldt niet voor
molens). Ondergetekende verklaart dat de kosten niet gedekt zijn of worden door een verzekering.

 ja

BTW verklaring: de BTW is terugvorderbaar van de belasting:
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 nee

Ondertekening
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de regeling en de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben
ingevuld.
Plaats

Handtekening

Datum

Aanvraag subsidie onderhoud/restauratie monumenten

blad 2 van 2

