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7080 AA GENDRINGEN
www.oude-ijsselstreek.nl
Telefoon: 0315-292292

Aanvraagformulier monumentensubsidie
Ondergetekenden
Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Eventuele contactpersoon
Telefoonnummer
Mobiel nummer
Adres monument
Postcode

Woonplaats

Bankrekeningnummer
De aanvraag betreft:

Onderhoudswerkzaamheden
Herstel en vernieuwen van rieten daken (met deklatten en beperkt herstel van sporen).
Herstel van dakvlakken gedekt met pannen (met deklatten), leien, lood, zink, koper of mastiek en
uitsluitend in samenhang hiermee, het beperkt herstel van dakbeschot en sporen.
Herstel en uitsluitend in samenhang hiermee, schoonmaken 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 open water.
Herstel van buitenkozijnen, buitendeuren, raampartijen, luiken en herstel en/of terugplaatsen van
stoepen, roedenverdeling, lijstwerk en luiken.
Herstel van windveren, schoorstenen, kapellen en loodaansluitingen.
Herstel van dak- en torenluiken en loopbruggen, inclusief het afgazen van torenluiken en het nemen
van beperkte maatregelen tegen duivenoverlast.
Inboeten, beperkt herstel van muurwerk en opvoegen of pleisteren van gevels.
Beperkt vervangen of inboeten van natuursteen.
Behandelen van muur- of houtwerk ter regulering van de vochthuishouding, danwel ter bestrijding
van zwamaantasting of houtaantasters.
Herstel, controle, vervangen en indien nodig aanbrengen van nieuwe bliksembeveiliging.

Pagina 1 van 2

Postbus 42
7080 AA GENDRINGEN
www.oude-ijsselstreek.nl
Telefoon: 0315-292292

Buiten- en daarmee samenhangend schilderwerk, voor zover het betreft de buitenramen, -kozijnen
en –deuren.
Beperkt herstel van dragende constructies (ankerbalkgebinten, schoren en platen, balkkoppen en spantbenen).
Herstel van glas-in-lood, beglazing en aanbrengen van beschermde beglazing voor
gebrandschilderd glas.
Vervangen en herstel van overige bouwelementen van grote zeldzaamheid of met grote historische
waarde.
Het plaatsen of vervangen van achterzetbeglazing.
Het aanbrengen van inspectievoorzieningen zoals dakluiken en klimhaken.

Restauratiewerkzaamheden
Herstel van het casco (de hoofdstructuur van het monument bestaande uit de dragende onderdelen
en het omhulsel te weten dak-, kap- en gebintconstructie, vloeren, balklagen, dragende muren, fundering, kelder, gewelven)

mits uit cultuurhistorisch oogpunt verantwoord uitgevoerd.

Herstel van afzonderlijke monumentale onderdelen ( in- en exterieur), al dan niet in combinatie met
herstel van het casco.
Het aanbrengen van constructies ter bescherming en handhaving van monumentale onderdelen,
die niet te herstellen zijn zonder ingrijpend te worden gewijzigd.
Reconstructie van verdwenen of in latere tijd gewijzigde onderdelen, indien deze afbreuk doen aan
de monumentale waarde van het geheel, mits uit cultuurhistorisch oogpunt verantwoord uitgevoerd.

Geraamde kosten

€

(incl. BTW)

Naam aannemer (1)
Naam aannemer (2)
De subsidieaanvraag heeft betrekking op het jaar
Bij deze aanvraag moeten de volgende stukken worden ingediend:
•
•
•

Een gespecificeerde begroting van de kosten.
Indien aanwezig een recent inspectierapport van de Monumentenwacht Gelderland.
En in geval van verandering aan een monument, tekeningen van zowel de bestaande als de
nieuwe toestand.

Ondertekening
Datum

Plaats

Handtekening
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