
Verzoek beoordeling 
subsidiabele kosten 
woonhuisregeling

Particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie 
kunnen vanaf 1 maart instandhoudingssubsidie aanvragen voor 
werkzaamheden uit het voorgaande jaar op grond van het 
beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. 
Als de totale kosten meer dan € 70.000 bedragen, kan de eigenaar 
voor aanvang van de werkzaamheden de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed laten beoordelen welk gedeelte van deze kosten 
subsidiabel is op grond van de Leidraad subsidiabele instand-
houdingskosten. Binnen 6 weken vindt de beoordeling plaats. 

= aankruisen wat van toepassing is

Vraag 1. Gegevens verzoeker

1.01 Naam natuurlijk persoon  
 (particulier)

1.02  Voorletter(s) +  
eventueel tussenvoegsel(s) 

1.03 Adres

1.04 Postcode en plaats

1.05 Gemeente

1.06 Telefoonnummer

1.07 E-mailadres 

1.08  Wilt u de beoordeling per e-mail  
of per post ontvangen?
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  |

|

|

|

E-mail  Post



= aankruisen wat van toepassing is

 Vraag 2. Gegevens rijksmonument

  Rijksmonumentnummer

 Vraag 3. Voorgenomen werkzaamheden

	 Wat zijn de totale kosten van de voorgenomen werkzaamheden?
	 		

Blijken alle voorgenomen werkzaamheden voldoende uit de  
bijgevoegde offertes?		

  Zijn de voorgenomen werkzaamheden in het inspectierapport  
als (meest) urgent aangemerkt? 

  Toelichting:

 Vraag 4. Bijlagen 

	  Welke bijlagen stuurt u mee?	
	

Gespecificeerde offerte(s)* 

	 Begroting
	 	

	 Inspectierapport (niet ouder dan drie jaar)*
	 	

	 	Actuele foto’s (overzichts- en detailfoto’s) die een goed beeld 
geven van de noodzaak van de werkzaamheden	

 
	 	Overige relevante bijlagen die inzicht geven in de uit te 

voeren werkzaamheden

 Ondertekening
  
 Naam 

 Plaats
 

 Datum
 

 Handtekening

* Deze bijlagen zijn verplicht

|
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 ja    nee, geef dan hieronder de reden aan 

waarom de (meest) urgente werk-

zaamheden niet worden uitgevoerd. 
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