Bijlage 1

Bijlagen behorende bij het in artikel 21 bedoelde aanvraagformulier

Algemeen:
a. indien van toepassing de ondertekende machtiging van eigenaar waarin deze verklaart
dat de aanvrager namens hem/haar handelt indien eigenaar en aanvrager verschillende
rechtspersonen zijn;
Rijksmonumenten:
a. een kopie van de aangeleverde documenten voor de BRIM-aanvraag;
Dit kan onder meer bestaan uit:
1e het bestek, inclusief eventuele memories van toelichting op aanwijs, staat van wijziging
en aanvulling;
2e de architectenbegroting;
3e per onderdeel een in uren en materialen gespecificeerde offerte van de aannemer;
4e in geval van wijziging van het monument: kopie monumentenvergunning;
5e plantekeningen bestaande en gewijzigde situatie.
b. een kopie van de berekening van de subsidiabele restauratiekosten door het rijk;
c. een kopie van subsidiebeschikking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
d. een gespecificeerd overzicht van de kosten per uitgevoerde en / of begonnen
werkzaamheden van de subsidiabele kosten, met het totaalbedrag daarvan.

Gemeentelijke monumenten:
a. de registeromschrijving;
b. een kopie van aangeleverde documenten subsidieaanvraag voor restauratie- of
onderhoud;
Dit kan onder meer bestaan uit:
1e het bestek, inclusief eventuele memories van toelichting op aanwijs, staat van wijziging
en aanvulling;
2e de architectenbegroting;
3e per onderdeel een in uren en materialen gespecificeerde offerte van de aannemer;
4e in geval van wijziging van het monument: kopie monumentenvergunning;
5e plantekeningen bestaande en gewijzigde situatie.
c. een kopie van de berekening van de subsidiabele kosten door de gemeente;
d. een kopie van de subsidiebeschikking van de gemeente waarin het object is gelegen.
e. een gespecificeerd overzicht van de kosten per uitgevoerde en / of begonnen
werkzaamheden van de subsidiabele kosten, met het totaalbedrag daarvan.

Bouwhistorisch onderzoek:
a. indien van toepassing de Verklaring De-Minimissteun.
b. het plan van onderzoek voor de bouwhistorische verkenning of het bouwhistorisch
onderzoek;
c. de naar uren en materialen gespecificeerde offerte voor de bouwhistorische verkenning, of
het bouwhistorisch onderzoek op de volgende onderdelen:
1e voorbereidingskosten;
2e documentatiewerkzaamheden;
3e literatuur- en archiefonderzoek;
4e kosten derden;
5e reiskosten;
6e rapportage kosten;
7e algemene bedrijfskosten.

