
                                                                                    

 

 

Datum  Onderwerp 

 

GEMEENTELIJKE 
RESTAURATIEPREMIE VOOR 
WAARDEVOL NIET-BESCHERMD 
ERFGOED (D.D. 19/08/2013) 
 
AANVRAAGFORMULIER 

09/04/2015  

  

Contact & meer info  

Sarah Verstaen  

Stafmedewerker Cultuur & Erfgoed  

Sarah.verstaen@koksijde.be  

T. 058 53 21 05  

F  058 53 30 94 

 

  

 

- Invullen in DRUKLETTERS aub -  

 
In te vullen door de dienst Cultuur:  

-ontvangstdatum □□-□□-□□□□ 
-dossiernummer ……………………………………… 

 

 

Gegevens van de aanvrager 

 

1. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. 

Voornaam en achternaam ………………………………………………………………….…………………………… 

 

Straat en nummer ……………………..……………………………………..……………..……….……... 

 

Postnummer en gemeente …………………………………………………….…………………..………………….. 

 

Rekeningnummer BE□□-□□□□-□□□□-□□□□ 
 
Voor- en achternaam contactpersoon ………………………………..…………………….……………………….…………... 

 

Telefoonnr. tijdens de kantooruren …………………………………….………………………………………………………. 

 

2. Kruis aan wat past 

□ Ik ben eigenaar van het gebouw. 

→Voeg een kopie van uw eigendomsattest op het gebouw toe. 

□ Ik ben houder van zakelijke rechten op het gebouw. Mijn zakelijk recht (opstal, erfpacht, vruchtgebruik) 

loopt ten einde op …………………………………(einddatum invullen) 

□ Ik kan de BTW niet aftrekken/verrekenen. 

□ Ik kan de BTW op de werken aftrekken/verrekenen. 

 

 

 

Gegevens van het gebouw 

 

3. Vul hieronder de gegevens in van het gebouw. 

Naam van het gebouw   …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Straat en nummer   …………………………………………………………………………………………………….. 



                                                                                    

 

 

 

 

Gegevens van de werkzaamheden 

 

4. Welke onderdelen van het gebouw zullen worden gerestaureerd? 

 

 ......................................................   …………………………….………… 

  

 ……………………………………………………………..   …………………………………….... 

 

 ……………………………………........................         ………………………………………. 

 

5. Welke materialen / technieken worden gebruikt ? 

 

......................................................   ………....………………………….. 

 

......................................................   ………....………………………….. 

 

......................................................   ………....………………………….. 

 

......................................................   ………....………………………….. 

 

 ……………………………………………………………..   …………………………………….. 

 

 …………………………………….......................                           …………………………………….. 

 

6. Hoeveel bedraagt de raming van de  totale kostprijs van de restauratiewerkzaamheden?  

 

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Voeg hierbij één of meerdere offertes van de architect(en)/erkende aannemers(s). 

Korte opsomming : 

 

......................................................   ………....………………………….. 

 

 …………………………………………………………….   …………………………………….. 

 

 …………………………………………………………….   ……………………………………... 

 

8. Voeg ook plannen en foto’s toe. 

Korte opsomming :  

 

......................................................   ………....………………………….. 

 

 ………………………………………………………….…   ……………………………………... 

 

  

 

 

 



                                                                                    

 

 

Ondertekening 

 

9.Vul de onderstaande verklaring in. 

 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. 

 

Ik verklaar een kopie ontvangen te hebben van het gemeentelijk reglement op de 

restauratiepremie van waardevol niet-beschermd erfgoed en alle bepalingen daarin vermeld te 

zullen naleven. 

 

Ik verklaar dat ik bij elk misbruik van de subsidie, valse verklaring of bedrog onmiddellijk op 

eerste verzoek van het gemeentebestuur de uitbetaalde subsidie zal terugbetalen. Het terug te 

betalen bedrag wordt verhoogd met een intrest gelijk aan de wettelijke rentevoet. De intrest is 

verschuldigd te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van betaling van de subsidie en loopt tot 

de dag van de terugbetaling. 

 

Ik verklaar akkoord te gaan dat In geval van afbraak, ingrijpende verbouwing, 

eigendomsoverdracht ten bezwarende titel of van overdracht/beëindiging van zakelijk recht 

binnen de tien jaar, te rekenen vanaf de datum van de principiële goedkeuring van het 

schepencollege m.b.t. het maximum toe te kennen subsidiebedrag, de subsidie aan de gemeente 

terugbetaald moet worden.  

Ik verklaar de dienst Cultuur van het gemeentebestuur van elke wijziging in de eigendomsrechten 

of van de afbraak of ingrijpende verbouwing onmiddellijk op de hoogte te zullen brengen per 

brief.  

 

 

 

 

 

 

Ik geef toelating aan het gemeentebestuur om de correcte aanwending van de subsidie ter plaatse 

te controleren. 

Datum    □□-□□-□□□□ 
 

 

Handtekening   ……………………………………… 

 

 

Voornaam en achternaam  …………………………..……………………………………......... 

 

 

 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 

U stuurt dit aanvraagdossier, dat bestaat uit het formulier en de bewijsstukken, per aangetekend schrijven naar het 

College van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst Cultuur & Erfgoed, Zeelaan 303, 8670 Koksijde. of u 

geeft het dossier daar af tegen ontvangstbewijs. 

 

 

 


