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Formulier aanvragen vergoeding voor duurzaamheidsadvies

 ga verder op de volgende pagina

U heeft de stap gezet om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om uw monument te verduurzamen. Om comfortabel en warm te wonen, geld te 
besparen op uw energierekening, en om uw monument klaar te maken voor de toekomst. Zonder dat het pand zijn unieke historische waarde verliest. 

Bij het Restauratiefonds denken wij graag met u mee en willen wij u hierbij helpen. Om die reden stelt het Restauratiefonds een vergoeding beschikbaar 
voor de kosten die u maakt voor een duurzaamheidsadvies. Bij ‘Voorwaarden’ kunt u lezen onder welke voorwaarden u in aanmerking kan komen voor 
een vergoeding.

Door het invullen, ondertekenen en versturen van dit formulier kunt u een vergoeding voor het duurzaamheidsadvies aanvragen bij het Restauratiefonds.

Doel van dit formulier
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Voor het ontvangen van een vergoeding voor duurzaamheidsadvies gelden de volgende voorwaarden:

  Het Restauratiefonds geeft de vergoeding op basis van een factuur die u heeft voldaan in verband met het opstellen van het duurzaamheidsadvies.  
U dient het factuurbedrag dus eerst volledig te betalen aan de Duurzame Monumenten-adviseur (DuMo-adviseur).

  De vergoeding bedraagt maximaal € 500,00 voor een Quickscan en maximaal € 1.000,00 voor een Haalbaarheidsonderzoek of Maatwerkadvies, 
uitgevoerd bij een monumentaal pand. Bij een lager gefactureerd bedrag vergoeden wij het werkelijk door u betaalde bedrag.

 De vergoeding wordt rechtstreeks door het Restauratiefonds aan u betaald.

  De vergoeding wordt alleen uitbetaald als het duurzaamheidsadvies is uitgevoerd en gefactureerd door een DuMo-adviseur waar het  
Restauratiefonds een samenwerking mee heeft. Op onze website leest u welke DuMo-adviseurs meedoen aan deze actie.

 De vergoeding wordt alleen uitbetaald als de factuur van het duurzaamheidsadvies niet ouder is dan drie maanden.

  De vergoeding wordt uitbetaald zolang budget hiervoor beschikbaar wordt gesteld door het Restauratiefonds. De datum van het indienen van  
de factuur kan bepalend zijn voor het wel of niet in aanmerking komen voor de vergoeding.

 Door ondertekening van dit formulier geeft u het Restauratiefonds toestemming:
 •  het duurzaamheidsadvies op te vragen bij de DuMo-adviseur, die dit advies heeft opgesteld;
 •   het duurzaamheidsadvies desgevraagd ter beschikking te stellen aan de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM),  

die steekproefsgewijze onderzoekt of duurzaamheidsadviezen voldoen aan de opgestelde uitvoeringsrichtlijn.

 
Daarnaast denkt het Restauratiefonds graag met u mee over een passende financiering voor uw verduurzamingsplannen en wellicht ook onderhouds- en 
restauratieplannen. Het Restauratiefonds heeft hiervoor gunstige financieringsoplossingen. Door ondertekening geeft u ons toestemming om vrijblijvend 
contact met u op te nemen om te kijken of wij u ergens mee kunnen helpen. Ook blijven wij graag op de hoogte van welke duurzaamheidsmaatregelen u 
heeft uitgevoerd naar aanleiding van het duurzaamheidsadvies. 

Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding (Voorwaarden)?

http://www.restauratiefonds.nl/duurzaamheidsadvies
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Naam 

Adres 

Postcode, Woonplaats

Telefoon

E-mail

1. Gegevens van de aanvrager

Bankgegevens (in verband met de door u te ontvangen vergoeding)

Aanvullend voor een rechtspersoon / IB-onderneming

IBAN-nummer van uw bankrekening 

Tenaamstelling van uw bankrekening

Naam rechtspersoon/IB-onderneming

Rechtsvorm
(o.a. BV, VOF, stichting, vereniging/VVE) 

KvK nummer 
(indien van toepassing)

Het pand is een:

Uitvoerende DuMo-adviseur

Soort duurzaamheidsadvies 
(indien bij u bekend)
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Registratienummer van het pand 
(indien van toepassing)

Adres

Postcode, Woonplaats

Gemeente

Totaalbedrag duurzaamheidsadvies 
(inclusief BTW)

Graag de factuur/facturen  
meesturen als bijlage(n) in de e-mail

€

	 Rijksmonument

	 Provinciaal monument

	 Gemeentelijk monument

	 	Overig beschermd pand  
(bijvoorbeeld beeldbepalend)

	 Quickscan

	 Haalbaarheidsonderzoek

	 Maatwerkadvies

2. Gegevens van het pand

3. Gegevens van het duurzaamheidsadvies

Graag een kopie bankafschrift 
meesturen als bijlage in de e-mail
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4. Ondertekening aanvrager / eigenaar / vertegenwoordiger

Door ondertekening van dit verzoek gaat u akkoord met de privacyverklaring van het Restauratiefonds en geeft u het Restauratiefonds toestemming: 

  het duurzaamheidsadvies op te vragen bij de DuMo-adviseur, die dit advies heeft opgesteld;

  het duurzaamheidsadvies desgevraagd ter beschikking te stellen aan de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM),  
die steekproefsgewijze onderzoekt of duurzaamheidsadviezen voldoen aan de opgestelde uitvoeringsrichtlijn.

Ook verklaart u door ondertekening van dit verzoek bekend te zijn met de voorwaarden ten aanzien van de vergoeding en dit formulier naar waarheid te  
hebben ingevuld. 

Naam 

Plaats

Datum

Handtekening

Dit formulier graag samen met de factuur van het duurzaamheidsadvies en een kopie bankafschrift versturen naar Monumentencoach 
Nadja Keuter, communicatie@restauratiefonds.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 253 90 10.

https://www.restauratiefonds.nl/privacyverklaring-stichting-nationaal-restauratiefonds
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