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GEMEENTELIJKE MONUMENTEN, subsidie aanvraag
U kunt dit formulier digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en mailen of opsturen.

De gemeente Zevenaar heeft een subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. Deze subsidie is bedoeld
als tegemoetkoming in de meerkosten die u voor het onderhoud moet maken. Aan de uitvoering van
werkzaamheden zijn speciale voorschriften verbonden. U kunt per (groep van) eigena(a)r(en) eens per twee
jaar een aanvraag voor hetzelfde monument indienen. In de bijlage vind u een lijst met stukken die
meegestuurd moeten worden. De werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen pas
uitgevoerd worden nadat de voorlopige toekenning subsidie gemeentelijke monumenten is ontvangen.
* verplicht in te vullen
GEGEVENS AANVRAGER
Naam en voorletters *
Burgerservicenummer (BSN) *
Correspondentieadres *
Postcode en plaats *
Telefoonnummer overdag *
E-mailadres
Rekeningnummer bank/giro*
1

Soort aanvrager *

particulier
gemeente
Vereniging van eigenaren (VVE) (vul gegevens hieronder in)
bedrijf (vul gegevens hieronder in)

Naam VVE
Correspondentieadres
Postcode en plaats
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door
(naam en functie invullen)

Naam bedrijf
Correspondentieadres
Postcode en plaats
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door
(naam en functie invullen)

1

Aankruisen wat van toepassing is
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GEGEVENS OBJECT/PAND
Adres*
Monumentale status

21

*

Gemeentelijk monument

Is het monument opgesplitst in meerdere
1
kadastrale percelen? *
Is/zijn de eigena(a)r(en) akkoord met deze
1
subsidieaanvraag? *

Beeldbepalend pand
ja
nee
ja
nee

2

Naam en handtekening eigena(a)r(en) *

SOORT SUBSIDIE (aankruisen wat van toepassing is)
Subsidie voor instandhouding van monumenten
Subsidie ten behoeve van bouwhistorisch onderzoek
Subsidie voor het onderhoud van molens

OPMERKINGEN:

ONDERTEKENING *
Handtekening *

datum*

(ddmmjjjj)

Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.

U kunt dit ondertekende formulier en de bijlagen mailen naar vergunningen@zevenaar.nl of opsturen naar:
Gemeente Zevenaar
afdeling PublieksDienstverlening, team Vergunningen
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar Een postzegel is niet nodig.
Vergeet niet alle stukken, zoals vermeld in de bijlage, mee te sturen!

1
2

aankruisen wat van toepassing is
Dit hoeft niet ingevuld te worden als de aanvrager de vereniging van eigenaren is die de eigena(a)r(en) vertegenwoordigd
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Bijlage
Lijst mee te sturen stukken
a. Een werkomschrijving in de vorm van een opsomming van werkzaamheden per gevel, dak en
ruimte/vertrek. Deze werkomschrijving kan worden gecombineerd met de begroting van de aannemer.
b. Een gespecificeerde begroting waarin duidelijk is aangegeven de hoeveelheden en prijzen en de daarbij
behorende arbeidsuren voor (elk onderdeel van) het werk en de toe te passen materialen (houtsoort en
dergelijke).
c. Als het werk zelf wordt uitgevoerd: een werkomschrijving met een gespecificeerde opgave van
materiaalkosten. Loonkosten van uzelf worden niet gesubsidieerd.
d. Een kopie van de verzekeringsovereenkomst tegen brandschade.
e. Een tekening en/of omgevingsvergunning activiteit bouw en/of monumenten (In overleg met de
behandelend ambtenaar)

