Aanvraagformulier stimuleringsbijdrage(n) vastgoedverbetering
Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat
Gegevens van de aanvrager:
Naam: heer/mevrouw
Naam bedrijf:

nr. KvK:

Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Bankgegevens:
Burgerservicenummer (BSN)

Gegevens van het (de) pand(en) waarvoor u een stimuleringsbijdrage(n) wilt aanvragen
Straat + huisnummer:
Bent u eigenaar van dit (deze) pand(en)?						

ja 		

nee

Betreft dit een pand met monumentale status?				

ja 		

nee

Zo ja, vraagt u hiervoor een monumentensubsidie aan?		

ja 		

nee

Deze aanvraag betreft (aankruisen wat van toepassing is):
een stimuleringssubsidie, en eventueel
een stimuleringslening

Aan te leveren bijlagen voor de subsidie (bijgevoegde bijlagen aankruisen):
een bouwkundige opname van het pand conform NEN 2767
een gespecificeerd en gedetailleerd verbeterplan conform de bijlage technische voorwaarden
een realistische en gespecificeerde begroting opgesteld door een voldoende gecertificeerd bureau van de kosten of
		

een realistische en gespecificeerde offerte van de kosten
een situatietekening op schaal
tekeningen van de ‘bestaande situatie’ en de ‘nieuwe situatie’ conform de eisen uit de Wabo aanvraag aspect bouwen
indien een omgevingsvergunning is vereist de vergunning(en) of een zo goed als complete aanvraag
de schriftelijke akkoordverklaring van de eigenaar in het geval de aanvrager huurder of beheerder is
als de werkzaamheden deel uitmaken van de onderneming van aanvrager of eigenaar, een ingevulde en getekende

		de-minimis-verklaring
een kopie van een recent bankafschrift op naam met banknummer (IBAN)
een kopie van een legitimatiebewijs met BSN, of voor een aanvraag van een bedrijf
een afschrift van de Kamer van Koophandel

																				(zie voor vervolg ommezijde)
Gemeente Groningen
Directie Maatschappelijke
Ontwikkeling,
Afdeling Contractering,

Postbus 268
9700 AG Groningen
of via de mail:
csm@groningen.nl

Aan te leveren bijlagen voor de stimuleringslening:
een leningverzoek, zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 van de Verordening Stimuleringsregeling Vastgoedverbetering
Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat.

Ondertekening:
Ondergetekende verklaart
•

in te stemmen met controle van de aangeleverde gegevens;

•

deze gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum:		
Naam aanvrager:

Handtekening:
			

Het door u ondertekende formulier kunt u sturen naar:
Gemeente Groningen
Directie Maatschappelijke Ontwikkeling
Afdeling Contractering
Postbus 268,
9700 AG Groningen
of via de mail: cms@groningen.nl

