AANVRAAGFORMULIER STIMULERINGSLENING MAATSCHAPPELIJK VASTGOED
Ingevolge de Verordening maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 dient de aanvrager dit
formulier in te dienen bij:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

Gegevens organisatie
Naam organisatie:
KvK-nummer:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Gegevens (contactpersoon) aanvrager
Voorletters en achternaam:
…………………………………………………………
Straat en huisnummer:
…………………………………………………………
Postcode en woonplaats:
…………………………………………………………
Telefoonnummer:
…………………………………………………………
E-mail-adres:
…………………………………………………………
Functie / rol:
…………………………………………………………
Gegevens locatie
Naam object:
…………………………………………………………
Straat en huisnummer:
…………………………………………………………
Postcode en woonplaats:
…………………………………………………………
Is de organisatie zelf eigenaar van het object waar de duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen. Ja /
Nee
Gegevens Eigenaar
Naam eigenaar:
…………………………………………………………
Telefoonnummer eigenaar:
…………………………………………………………
Is de eigenaar akkoord met het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen aan zijn/haar pand? Ja / Nee

Duurzaamheidsmaatregel(en)
Heeft u voor de maatregelen een vergunning nodig? Ja / Nee
Omschrijving van de maatregel(en) (eventueel op een bijlage):
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Opgave van de werkelijke kosten (offerte(s) en financiële onderbouwing, eventueel op een bijlage):
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Hoogte van de gevraagde stimuleringslening:
€……………………………..
LET OP: Er geldt een minimumbedrag van € 5.000 en een maximumbedrag van € 150.000.

Planning van de werkzaamheden
Startdatum:
…………………………………………………………
Opleveringsdatum:
…………………………………………………………

Met deze aanvraag moet u de volgende stukken meesturen:
 de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen evenals een financiële
onderbouwing van deze opgave (op basis van definitief geselecteerde offertes)
 een planning van de uitvoering van de werkzaamheden
 indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur
 als een vereniging de aanvrager is; een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering, waarin het




besluit is genomen over de voorgenomen investeringen m.b.t. de duurzaamheidsmaatregelen en
het besluit is genomen gebruik te maken van de Stimuleringslening Hilversum. Dit verslag mag bij
het moment van aanvraag niet ouder zijn dan zes maanden.
een document waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is namens de rechtspersoon de aanvraag in te
dienen
een akkoordverklaring van de eigenaar van het gebouw

Verklaring en ondertekening:
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord en
dat u niets heeft verzwegen.

……………..

………………………….

…………………………………

datum

handtekening
aanvrager

handtekening
eigenaar
(= akkoord verklaring instemming
duurzaamheidsmaatregelen aan zijn/haar
pand)

Inleveren van het formulier
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken op naar:
Gemeente Hilversum
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum
Postbus 9900
1201 GM Hilversum
Heeft u nog vragen? Kijk op www.hilversum.nl/duurzaam, of bel naar 14024

Bij het aanvraagformulier zijn …… bijlagen gevoegd.

