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Aanvraagformulier subsidie monumentenwacht
Toelichting
Dit formulier vult u in als u in aanmerking wilt komen voor de vergoeding van kosten voor uw
gemeentelijk beschermd monument. Aanvragen voor het lopende kalenderjaar kunt u tot 31 december
indienen. Voor voorwaarden en andere regels met betrekkening tot subsidieverstrekking verwijs ik u naar
de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Oss 2012.
1. Gegevens eigenaar/aanvrager
Dhr/mevr:

 De heer

 Mevrouw

Naam en voornamen:
Straatnaam, huisnummer:
Postcode, woonplaats:
Telefoonnummer:
(Post-)banknummer:

2. Adres monument
Straatnaam, huisnummer:
Postcode, woonplaats:
Kadastrale aanduiding:

Sectie:

Nummer:

Monumentnummer:

G. . .

(door de gemeente Oss in te vullen)

3. Monumentenwacht
Ik vraag een vergoeding aan voor de kosten van de Monumentenwacht voor de twee-jaarlijkse
periode beginnend met het jaar 20 . .



Subsidie kan direct worden toegekend bij volledigheid en goedkeuring van de gevraagde bijlagen:
•

Een origineel exemplaar van het recent inspectierapport van de monumentenwacht.

•

De factuur van de kosten van het inspectie rapport en van de abonnementskosten.

Indien u (nog niet bent aangemeld bij de monumentenwacht Noord-brabant, kunt u zich als lid van de
monumentenwacht m.b.v. bijgaand (of op te vragen) formulier aanmelden.
Informatie voor het aanmelden als lid van de monumentenwacht Noord-brabant:
Sparrendaalseweg 5

5262 LR VUGHT

Tel. (0411)643366

Fax. (0411)643405

Info@mwnb.nl

site: www.mwnb.nl

Bank: 225244144

giro: 1701966
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4. Kostenoverzicht monumentenwacht
Kosten inspectie en rapportage monumentenwacht
Kosten abonnement monumentenwacht
Totale kosten monumentenwacht

€……………………..(incl. BTW)
€ …………………….(incl. BTW)
_____________________
€ …………………….(incl. BTW)

5. Subsidieplafond
De subsidie bedraagt 50% van de gedeclareerde kosten voor de aanvraagperiode van maximaal twee
jaar met een maximum van € 1.5oo,6. Ruimte voor het maken van opmerkingen welke van belang kunnen zijn voor de subsidieaanvraag

De voorwaarden genoemd in de Monumentenverordening Oss 2010 , de Subsidieverordening gemeentelijke
monumenten Oss 2012 en de standaard uitvoeringsvoorschriften voor instandhoudingswerkzaamheden aan
monumenten in de gemeente Oss zijn van toepassing.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart hierbij de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en
bekend te zijn met de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Oss 2012
Plaats :
Datum :

Handtekening :
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