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AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 
 
Gemeente Leiden,  Team PMO Ondersteuning       
T.a.v. Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 
Postbus 9100    2300 PC  Leiden 

 
Of mail naar: info@erfgoedleiden.nl onder vermelding van:  
Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld t.a.v. PMO Ondersteuning 
 
 

      
1 Gegevens pand / object 

 
Straat en huisnummer:  ________________________________________________________ 

 
Postcode / plaats:  ________________________________________________________ 
 
Indien monument het monumentnummer: ____________   
Het betreft een *:   0 rijksmonument   0 gemeentelijk monument  
 
Bouwjaar pand indien bekend:   ________________ 

 
Kadastrale aanduiding:  sectie: _____________  nummer: ______________ 

 
 
 
 

2 Gegevens werkzaamheden 

 
De aanvraag betreft*:  0 monumentale objecten    (voeg toe inlegvel 1) 

   0 herstel / reconstructie winkelpui  (voeg toe inlegvel 2) 
    0 historisch schilderwerk op gevel(s) (voeg toe inlegvel 3) 
    0 vervanging gevelreclame  (voeg toe inlegvel 4) 

 
 
 
3 Gegevens aanvrager (1 persoon) 

 
Naam en voorletters : ________________________________________________________ 
 
Adres / postbus  : ________________________________________________________ 
 
Postcode / plaats : ________________________________________________________ 
 
Telefoon (privé)  : ___________________  Telefoon werk: _______________________ 
 

BSN / KvK*  : ____________________ E mail: ________________________ 

 
IBAN nummer  : ________________________________________________________ 
    Dit IBAN nummer moet op naam staan van de aanvrager! 
 
 

Aanvrager is*:  0 eigenaar-gebruiker  0 eigenaar-verhuurder  0 anders, namelijk:__ _______________ 

 
 

*  aankruisen hetgeen van toepassing is 
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3 Gegevens aanvrager - vervolg 

 
 
Bent u t.a.v. het project waarvoor u subsidie aanvraagt btw plichtig?   ja / nee * 
 
Kunt u – indien u btw plichtig bent – de btw terugvorderen bij de Belastingdienst  ja / nee * 
(d.w.z. via uw btw-aangifte)? 
 
Indien u btw plichtig bent en de btw kunt terugvorderen, vermeldt dan hier uw btw-nummer: 
 
BTW nummer: __________________________________________________________________ 
 
Indien u de btw kunt terugvorderen, valt de btw niet onder de subsidiabele kosten.  
 
 
Kunt u de kosten van het project waarvoor u subsidie aanvraagt als aftrekpost bij uw inkomsten- of 
vennootschapsbelastingaangifte opvoeren?       
           ja / nee * 
 
Indien u de kosten van het project als aftrekpost bij uw belastingaangifte kunt opvoeren, dan zijn deze 
kosten niet subsidiabel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij onderhoudswerkzaamheden aan een 
rijksmonument. Kijkt u hiervoor op www.belastingdienst.nl 

 
 
 
 
4 Gegevens contactpersoon (indien van toepassing) 

 
Naam   : _______________________________________________________ 
 
Telefoonnummer : _______________________________________________________
  
E-mail   : _______________________________________________________ 
 
 
 

5 Gegevens en toestemming eigenaar  
(alleen in te vullen indien aanvrager niet de eigenaar is) 

 
Naam en voorletters : ________________________________________________________ 
 
Adres / postbus  : ________________________________________________________ 
 
Postcode / plaats : ________________________________________________________ 
 
Telefoon   : _________________  E mail: ______________________________ 
 
Ik, eigenaar van onder 1. vermeld pand/object, geef toestemming tot het verrichten van de onder 2. 
vermelde werkzaamheden in opdracht van de onder 3. vermelde aanvrager.: 
 
Plaats, datum  : ________________________________________________________
  
Handtekening eigenaar : ________________________________________________________ 

 
 
*  aankruisen hetgeen van toepassing is 
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6 Verklaring van de aanvrager 

 
De aanvrager verklaart: 
a.  ermee bekend te zijn dat de gemeentelijke Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld, in werking 

getreden d.d. 01-01-2016 van toepassing is;  
 
b. ermee bekend te zijn dat de subsidietoezegging geheel of gedeeltelijk kan worden 

ingetrokken, wanneer één of meer voorwaarden van bovengenoemde subsidieregeling en /of 
eventuele aanvullende voorwaarden, door het College van Burgemeester en Wethouders, 
gesteld, niet worden nageleefd; 

 
c.  dat, indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat van de onder b. genoemde 

voorwaarden moet worden afgeweken, hiertoe pas kan worden overgegaan na schriftelijke 
toestemming van de gemeente Leiden; 
 

d.  dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen, alvorens alle benodigde vergunningen 
onherroepelijk zijn geworden (indien sprake is van een nieuwe situatie) en/of door de 
gemeente Leiden schriftelijk is verklaard dat tegen de start van de werkzaamheden geen 
bezwaar bestaat; 
 

e.  dat niet in strijd met de Leidse Bouwverordening, het Bouwbesluit, Monumentenverordening 
en Monumentenwet zal worden gehandeld; 

 
f.  dat de bij dit aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag; 
 
g.  ermee bekend te zijn dat de subsidie zal worden verleend onder de voorwaarde dat de in deze 

aanvraag genoemde onderdelen naar behoren onderhouden zullen worden; 
 
h.  ermee in te stemmen dat -als daarom wordt verzocht- informatie over deze subsidieaanvraag 

wordt verstrekt aan de Belastingdienst of andere overheidsinstanties; 
 
 

 
 
7 Ondertekening 

 
De aanvrager verklaart dit aanvraagformulier naar waarheid en -in voorkomende gevallen- 
namens de rechthebbende(n) op subsidie te hebben ingevuld. 
 
Plaats en datum:   ______________________________________________________ 
 
Handtekening aanvrager ______________________________________________________ 
 

 
 
De aanvraag kan pas in behandeling worden genomen als de bescheiden 
genoemd onder punt 6 van het inlegvel samen met dit compleet ingevulde 
aanvraagformulier zijn ingediend. 


