aanvraagformulier
Algemene subsidieverordening Winterswijk 2010
Monumentenzorg
1.

Gegevens eigenaar
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
e-mailadres
IBAN-nummer
Ten name van

2.

Gegevens monument
Naam monument
Soort monument
Adres
Postcode en woonplaats
Kadestrale aanduiding

3.

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

De onderhoudswerkzaamheden betreffen het:
het herstellen en vernieuwen van rieten daken en uitsluitend in samenhang
hiermee, het beperkt herstellen van sporen;
het herstellen van dakvlakken gedekt met pannen, leien, lood, zink of koper en,
uitsluitend in samenhang hiermee, het beperkt herstellen van dakbeschot en
sporen;
het herstellen van goten (in zink, koper of lood) inclusief bijbehorende
hemelwaterafvoeren en het aanbrengen van goten waar deze niet eerder
aanwezig waren, inclusief aansluitingen op riolering en openbaar water;
het herstellen van buitenkozijnen, buitendeuren, raampartijen, luiken en herstel
en/of terugplaatsen van stoepen, roedenverdeling, lijstwerk en luiken;
het herstellen van windveren, schoorstenen, kapellen en loodaansluitingen;
het herstellen van dak- of torenluiken en loopbruggen, inclusief het afgazen van
torenluiken;
het inboeten, beperkt herstel van muurwerk en opvoegen of pleisteren van
gevels;
het beperkt vervangen of inboeten van natuursteen;
het behandelen van muur- en/of houtwerk ter regulering van de
vochthuishouding, danwel ter bestrijding van zwamaantasting of houtaantasters;
het controleren, herstellen of vervangen en indien nodig het aanbrengen van een
bliksembeveiliging;
het buiten- en daarmee samenhangend binnenschilderwerk, voor zover het
betreft de buitenramen, -kozijnen, en –deuren;
het beperkt herstellen van dragende constructies (ankerbalkgebinten, schoren en
platen, balkkoppen, spantbenen);
het herstellen van glas-in-lood beglazing en het aanbrengen van beschermende
beglazing voor gebrandschilderd glas;
het plaatsen of vervangen van achterzetbeglazing en monumentenbeglazing;
het vervangen en herstel van overige bouwelementen van grote zeldzaamheid of
met grote historische waarde, voor zover deze elementen zijn opgenomen in de
redengevende omschrijving
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4.

Kosten van onderhoudswerkzaamheden
Totaal geraamde kosten van de onderhoudswerkzaamheden incl. BTW

5.

6.

7.

€ ……………

BTW-verklaring
Is de BTW over de onderhoudskosten geheel of gedeeltelijk door u
terug te vorderen?

ja/nee

Zo ja, tot welk bedrag?

€ ……………

Verzekeringsverklaring
Worden de kosten van de onderhoudskosten geheel of gedeeltelijk op
grond van een verzekering gedekt?

ja/nee

Zo ja, tot welk bedrag?

€ ……………

Bijlagen
Bij deze aanvraag om subsidie dienen te worden overlegd:
a.
een gespecificeerde begroting van de kosten, inclusief afschriften van
gemaakte offertes;
b.
een gespecificeerde werkomschrijving c.q. een bestek;
c.
de namen en adressen van aannemer(s) en onderaannemer(s);

8.

Ruimte voor opmerkingen

9.

Dagtekening
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2010 en de
daarbij behorende uitvoeringsvoorschriften en de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben
ingevuld. Ondergetekende geeft toestemming om persoonsgegevens te gebruiken om de subsidieaanvraag
te behandelen

Plaats en datum

:

Handtekening aanvrager :
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