
Gegevens gemeente         Verzendadres: 
Nummer:          Gemeente Bergen op Zoom 
Datum ontvangst:         t.a.v. Monumentenzorg, afd. ECE 

Postbus 35 
4600 AA Bergen op Zoom 
Bezoekadres: 
Jacob Obrechtlaan 4 

 
 

Gereedmelding Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2016 
 
1 Gegevens van de gereedmelder 

 
1a Naam en voorletters : ………………………………………………………………………..…� man  � vrouw 

1b Correspondentieadres : …………………………………………………………………………………… 

 in Nederland 

1c Postcode en plaats  : …………………………………………………………………………………… 

1d Telefoon overdag  : …………………………………………………………………………………… 

1e E-mailadres  : …………………………………………………………………………………… 

1f Natuurlijk persoon/ Rechtspersoon: �  Natuurlijk persoon BSN-Nummer: ……………………. 

�  Rechtspersoon  KvK-Nummer:……………………… 

1h Rekeningnummer : …………………………………………………………………………………… 

 

2 Lokale en kadastrale aanduiding van het betreffende bouwwerk/ perceel 

 
3a. Straat en huisnummer : …………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats  : …………………………………………………………………………………… 

2a. Kadastrale aanduiding 

a. Gemeente  : …………………………………………………………………………………… 

b. Sectie en nummer  : …………………………………………………………………………………… 

2b. Type pand/ object 

a. � Rijksmonument, nr ……………… 
b. � Gemeentelijk monument 
c. � Overig 

 
3 Subsidiecategorie 

 
Geef aan voor welke subsidiecategorie u een subsidiebijdrage aanvraagt 
Het gaat om  � Instandhouding gemeentelijk monument, 

� Instandhouding pand in beschermd stadsgezicht, 
� Instandhouding object in beschermd stadsgezicht, 
� Verrichten van een duurzaamheidsonderzoek. 

 
 
 Ruimte voor toelichting: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

4 Subsidiebeschikking en werkzaamheden 

 
4a. Besluit tot toekenning voorlopige subsidiebijdrage Datum  : ………………………. 

       Kenmerk  : ………………………. 

4b. Uitvoering werkzaamheden    Datum start : ………………………. 

       Datum voltooiing : ………………………. 

  

5 Kosten 

 
5a De uiteindelijke kosten bij gereedmelding bedragen:   € ………………..,-  excl. btw 

5b Kostenspecificatie getroffen voorzieningen: vul achterliggend blad “Kostenspecificatie Gereedmelding 

Subsidieregeling `Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2015´ in. 

 
 
6 Handtekening 
 
Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld en dat de gehele gereedmelding zal voldoen aan 
voorwaarden zoals deze zijn neergelegd in de Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2015. 
6a. Aanvrager  : …………………. 

Datum   : …………………. 

Handtekening aanvrager : …………………………………………… 

6b. Gemachtigde  : ………………….   

Datum   : …………………. 

Handtekening gemachtigde : .………………………………………….. 

 
Bij deze gereedmelding dienen de volgende stukken te worden overlegd: 
 
1. Volledig ingevuld gereedmeldingsformulier 
2. Kostenspecificatie getroffen voorzieningen 
3. Kopieën van alle nota’s welke op de getroffen voorzieningen betrekking hebben 
4. Betalingsbewijzen (dagafschriften bank/giro) van alle hierboven vermelde nota’s (waarbij het voldoende is om enkel de 

betreffende bedragen inzichtelijk te houden). 



 

Toelichting Gereedmelding Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2015 
 
 
Gereedmelding subsidie:         (Hfd 5, 6 en 7 ASV) 
Een volledig ingevuld gereedmeldingsformulier dient ten minste vergezeld te gaan van de benodigde indieningsvereisten zoals op het 
gereedmeldingsformulier zijn weergegeven. 
 
Vaststelling van de definitieve subsidiebijdrage: 
Vaststelling van de definitieve subsidiebijdrage vindt plaats op basis van de bij de gereedmelding ingediende bescheiden (nota’s,  betalingsbewijzen, 
etc). De definitieve subsidiebijdrage kan mogelijk lager uitvallen dan de eerder toegekende voorlopige subsidiebijdrage.   
 
Uitbetaling van de subsidiebijdrage:          
Uitbetaling van de subsidiebijdrage vindt plaats binnen 6 weken na het besluit tot vaststelling van de definitieve subsidiebijdrage.  
 
 
 

Voor vragen over de subsidieaanvraag  kunt u terecht bij de heer  A.J.H. van Eekelen (0164-277529), adviseur monumenten, 
afdeling Stedelijke Ontwikkeling.  

 
Bovenstaande is een toelichting op  de Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2015. 
Aan bovenstaande kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2015  is bepalend en maatgevend. 



 

Kostenspecificatie Gereedmelding Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2015 
 
In onderstaand overzicht dient u een kostenspecificatie te geven van de getroffen voorzieningen waarvoor een voorlopige subsidiebeschikking is 
afgegeven. De hierbij aangegeven nota’s/ bonnummers, bedragen en betalingsbewijzen dient u aan de gereedmelding toe te voegen. 
 
 
 

Nr. Notanummer Omschrijving Bedrag 
Excl. btw 

Bedrag 
Incl. btw 

Betalingbewijs 

bijv. Bonnr. bouwmarkt Aanpak vloeren (aannemer…) € 480,- € 571,20 Pin 
bijv. 2003-467 4e termijn betaling bouwbedrijf Bergen op Zoom 

(uitvoering door aannemer….) 
€ 12.000,- € 14.280,- Bankrekening/ 

bouwdepotrekening 
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 TOTAAL   € …..…….-  
 


