
Bijlage 1

Aanvraagformulier monumentenschildje, abonnement Monumentenwacht,

nul meting

Gemeentelijk monument

Adres

Postcode Plaats

Ondergetekende

Initialen en achternaam

Burgerservicenummer (BSN)

Adres

Postcode

Telefoonnummer

E-mail

Namens bedrijf/stichting

KvK nummer

Contactpersoon

Woonplaats

Mobiel nummer

Q man 0 vrouw

1. Monumentenschildje

Ondergetekende geeft door middel van dit formulier te kennen wel/niet (doorhalen wat niet van

toepassing is) gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een schildje beschermd

gemeentelijk monument Noordwijk op de gevel van het hierboven vermelde beschermde

gemeentelijke monument bevestigd te krijgen en geeft het college van Burgemeester &

Wethouders van de gemeente Noordwijk en de Monumentenwacht Zuid-Holland hiertoe

toestemming.1

Plaats, datum

Ondertekening

z.o.z.

1 De kosten van het schildje en het bevestigen daarvan worden voor lOO% vergoed door
gemeente Noordwijk. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Monumentenwacht Zuid- 2201 HWNOOrdWUk
Holland of een door de gemeente aangezocht bedrijf. Voor het maken van een afspraak neemt
Monumentenwacht Zuid-Holland contact met u op, als het kan worden gecombineerd met de 2200 AGNOOrdWk
nulmeting of inspectie. Anders kan het zijn dat het genoemde bedrijf dat gaat doen.

T (071) 36 60 000
F (071) 36 20 021

B gemeente©noordwijk.nl

KvK 27363416
BTW NL00528381B04

IBAN NL44BNGF-t'0285006126
BIC BNGHNL2G

rhaa02
Afbeelding



2. Abonnement Monumentenwacht

Ondergetekende geeft door middel van dit formulier aan wel/niet (doorhalen wat niet van

toepassing is) gebruik te willen maken van de diensten van de Monumentenwacht Zuid-Holland ten

behoeve van het hierboven vermelde beschermde gemeentelijke monument en geeft het college

van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Noordwijk en de Monumentenwacht Zuid-

Holland toestemming tot het afsluiten van een abonnement en het laten verrichten van

bouwkundige inspecties, waarbij de voorwaarde geldt dat het college een kopie ontvangt van de

rapporten.2

Plaats, datum

Ondertekening

3. Nulmeting

Ondergetekende geeft door middel van dit formulier te kennen wel/niet (doorhalen wat niet van

toepassing is) gebruik te willen maken van de mogelijkheid om eenmalig een nulmeting te laten

uitvoeren van het beschermd gemeentelijk monument door Monumentenwacht Zuid-Holland, om

inzicht te krijgen in de bouwkundige staat van het pand, waarbij de voorwaarde geldt dat het

college een kopie ontvangt van het rapport.3

Plaats, datum

Ondertekening

Indienen
Het formulier kunt u per post versturen naar de gemeente Noordwijk:

Gemeente Noordwijk
Postbus 298
2200 AG Noordwijk

U kunt het formulier ook scannen en mallen naar: monumenten©noordwijk.nl

2 De kosten van het abonnement en de inspecties worden 100% vergoed door de gemeente Noordwijk. Het
abonnement wordt jaarlijks automatisch en stilzwijgend verlengd tot de eigenaar de onderhavige toestemming
schriftelijk intrekt.

Het uitvoeren van een nulmeting is geheel vrijblijvend en wordt 100% vergoed door de gemeente Noordwijk.
Het biedt u meer inzicht in de bouwkundige staat van het pand, maar de gemeente verplicht u niet om aan de
hand van het rapport gebreken te verhelpen.


