GEREEDMELDINGSFORMULIER SPECIFIEKE SUBSIDIEREGELING
CULTUREEL ERFGOED GEMEENTE OVERBETUWE
U moet deze gereedmelding binnen 4 weken nadat de onderhoudsactiviteiten of
werkzaamheden zijn voltooid doch uiterlijk vóór 1 december van het jaar dat de aanvraag is
ingediend, volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde stukken, sturen
naar:
Gemeente Overbetuwe, team Vergunningen en Handhaving, Postbus 11, 6660 AA Elst
1.

GEGEVENS AANVRAGER

Naam eigenaar/belanghebbende
aanvrager
*
Adres (straat en huisnummer)

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

IBAN-nummer:

:

:

06-

T.n.v.

2.

te

GEGEVENS MONUMENT/OBJECT/ARCHEOLOGISCH TERREIN

Naam monument/object/terrein
Monumentnummer
Adres (straat en huisnummer)

:
:
:

Postcode en woonplaats

:

Kadastrale aanduiding

: Gemeente

nummer(s)

Monumentnummer of AMK-nummer:
Bouwjaar

3.

:

WERKZAAMHEDEN GEREED

De onderhoudsactiviteiten/ archeologische werkzaamheden/rapportage zijn voltooid op
……………en zijn uitgevoerd conform:
de uitgebrachte offerte d.d. …………………….. van (aannemers)bedrijf ……………….
……………………………….. te …………………………….
de uitvoeringsvoorschriften ten behoeve van de Verordening Cultuurhistorie van de
Provinciale Staten van Gelderland.
de Monumentenwet 1988, plan van aanpak, programma van eisen,
Voor het bedrag € ………………… excl. BTW ( € ………………….. incl. BTW).

Van de uitgevoerde werkzaamheden zijn de volgende originele facturen en betaalbewijzen
overlegd:
Nummer Bedrijf
Kosten excl. Btw in € BTW
BTW wel BTW niet
%
aftrekbaar aftrekbaar

De originele facturen en de betaalbewijzen (kopie bank- / giro*-afschriften van de betalingen)
zijn bijgevoegd (dit zijn …….. stuks).
Ondergetekende verzoekt hierbij het subsidiebedrag over te willen maken op het volgende
IBAN-nummer: ………………………………………………………………………..
t.n.v. …………………………………….……………………..te ……………………………………..
4.

TOELICHTING EN/OF OPMERKINGEN

(Bijv. afwijkingen ten opzichte van voorgestelde werkwijze)

5.

IN TE DIENEN STUKKEN

We kunnen de subsidieaanvraag alleen beoordelen op basis van:
een gespecificeerde, aan de begroting gerelateerde, financiële verantwoording van
de werkelijk gemaakte kosten
de originele betaalbewijzen
(indien van toepassing) een verklaring, waaruit blijkt dat op grond van de Wet op de
omzetbelasting (Staatsblad 1968, 329) geen BTW terugvorderbaar is ten aanzien van
de kosten voor onderhoudsactiviteiten
een exemplaar van het rapport (visie / richtlijnen voor inrichting & beheer /
inrichtingsplan).
foto’s van de gerealiseerde restauratie/inrichting van het archeologisch terrein.

Handtekening eigenaar/belanghebbende:

Datum:

