1ste tabblad "opgave directe kosten"
Graag dit format per e-mail sturen naar het e-mailadres:
subsidierestauratierijksmonumenten@noord-holland.nl
Vergeet u ook niet het ingevulde format (beide tabbladen!) per post met uw aanvraag mee te sturen.
Het format aub niet opslaan als PDF.
naam rijksmonument:

Grote Oost 2 (4)

plaats: Hoorn

monumentnummer:

22384 (en deels 22385)

bovenstaande gegevens in werkbalk invullen!
subsidiabele restauratiekosten volgens leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013

subsidiabel zijn de kosten voor instandhouding, herstel en vervanging van de historische onderdelen van een
monument. Vervanging is alleen subsidiabel indien herstel niet mogelijk is

kostenposten

kosten excl.BTW toelichting

zie voor kosten van algemene voorwaarden, verzekeringen, aannemerskosten, architectkosten,
01 begeleidingskosten accountantskosten, gespecialiseerde onderzoeken, legeskosten, prijsindexering en BTW het
2e tabblad opgave "niet-directe kosten"
05

bouwplaatsvoorzieningen - het
inzetten van groot materieel

10 stut en sloopwerk

kosten voor steigerwerk zijn subsidiabel. Overige

€ 18.952,55 bouwplaatskosten zie tabblad 2 post 'algemene
bouwplaatskosten'
kosten voor saneren en/of verwijderen asbest zijn niet
€ 39.196,70
subsidiabel

12 grondwerken
14 buitenriolering en drainage
15 terreinverhardingen
beplanting op archeologische
16
monumenten
terreininrichting uitgezonderd
17
groene monumenten
20 funderingspalen en damwanden

€ 43.314,91

21 betonwerk

€ 15.348,37 vervanging is subsidiabel indien herstel niet mogelijk is.

22 metselwerk

€ 47.422,73 kosten die niet subsidiabel zijn zie onderaan blad

24 ruwbouwtimmerwerk

€ 88.209,45 kosten die niet subsidiabel zijn zie onderaan blad

25 metaalconstructiewerk

€ 25.222,60

26

monumentale bouwkundige
kanaalelementen

30

monumentale kozijnen, ramen en
deuren

31 monumentale systeembekledingen
32

monumentale trappen en
balustraden

33 monumentale dakbedekkingen
34 beglazing
35 monumentaal natuur- en kunststeen
36 voegvulling
37 na-isolatie
38 monumentale gevelschermen
40 stukadoorwerk
41 monumentaal tegelwerk
monumentale dekvloeren en
42
vloersystemen

€ 7.292,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

niet subsidiabel zijn de kosten voor het aanbrengen van
brandwerende voorzieningen

€ 0,00
niet subsidiabel zijn de kosten van het aanbrengen van extra

€ 42.511,20 veiligheidsvoorzieningen en het periodiek nalopen en smeren
van hang- en sluitwerk

€ 0,00
€ 0,00
kosten voor saneren en/of verwijderen asbest zijn niet
subsidiabel
niet subsidiabel zijn de kosten van isolerende beglazing en het
€ 6.900,00
perodiek bewassen van ramen.

€ 26.601,97

de kosten van het impregneren van natuur- en kunststeen zijn
niet subsidiabel
de kosten voor het aanbrengen van voegvullingen van PUR
€ 0,00
schuim, kit en dergelijke zijn niet subsidiabel
niet subsidiabel zijn de kosten van isolatie mits het de
€ 0,00 instandhouding van historisch isolatiemateriaal betreft en de
isolatie van een monumentale waterinstallatie

€ 18.000,00

€ 0,00
€ 14.475,80

het betreft hier stukadoorwerk voor de in de leidraad
genoemde monumentale onderdelen

€ 4.533,00
€ 0,00

cementdekvloer begane grond is geen monumentaal onderdeel
van het pand

1ste tabblad "opgave directe kosten"
kostenposten

kosten excl.BTW toelichting

zie voor kosten
van algemene
voorwaarden, verzekeringen, aannemerskosten, architectkosten,
monumentaal
metaalen
€ 0,00
begeleidingskosten accountantskosten, gespecialiseerde onderzoeken, legeskosten, prijsindexering en BTW het
kunststofwerk
2e tabblad opgave
"niet-directe
kosten"
monumentale
plafonden
44
€ 0,00
wandsystemen
43

instandhouding afbouwtimmerwerk
45 binnen, buiten en decoratieve
elementen
46

schilderwerk en instandhouding
bijzonder schilderwerk

€ 6.820,00

€ 42.624,85

niet subsidiabel zijn de kosten van een preventieve
behandeling tegen houtaantasters
niet subsidiabel zijn de kosten van het peridiek
wassen/reinigen van schilderwerk
het betreft hier kosten voor de instandhouding van interieurs

47 binneninrichting

€ 0,00 en interieurelementen die hecht met het moument verbonden
zijn.

instandhouding monumentaal
48 behangwerk, vloerbedekking en
stoffering
50

instandhouding momentale
hemelwaterafvoeren en dakgoten

€ 0,00

€ 14.000,00

51 instandhouding binnenriolering

€ 0,00

52 monumentale waterinstallaties

€ 0,00

53 monumentaal sanitair

€ 0,00 niet subsidiabel zijn kosten voor nieuw aan te leggen sanitair

instandhouding , aanleg en
54 onderhoud
brandbestrijdingsinstallaties

€ 0,00

niet subsidiabel zijn kosten welke verband houden met het
verkrijgen en/of behouden van een gebruiksvergunning

55 monumentale gasinstallaties

€ 0,00

niet subsidiabel zijn kosten voor een nieuw aan te leggen
gasinstallatie

56
60
61
62
70
70

75

75

75

78

monumentale perslucht- en
vacuuminstallaties
monumentale
verwarmingsinstallaties
monumentale ventilatie- en
luchtbehandelingsinstallaties en
aanleg
monumentale koelinstallaties
monumentale elektrotechnische
installaties Algemeen
elektrotechnische installaties :
aanleg en onderhoud van
bliksemafleidingsinstallaties
monumentale communicatie- en
beveiligingsinstallaties :
instandhouding
communicatie- en
beveiligingsinstallaties:
brandmeldinstallaties aanleg en
onderhoud
communicatie - en
beveiligingsinstallaties:
inbraakbeveiligingsinstallaties
aanleg onderhoud
gebouwenbeheersystemen aanleg
en onderhoud

niet subsidiabel zijn kosten voor een nieuw aan te leggen
waterinstallatie

€ 0,00
€ 0,00

niet subsidiabel zijn kosten voor een nieuw aant te leggen
verwarmingsinstallatie

€ 0,00

op advies van GS wordt in uitzonderlijke gevallen de aanleg
van gesubsidieerd indien bouwfysisch noodzakelijk

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.463,00

niet subsidiabel zijn de kosten voor de vervanging dan wel
aanleg van leidingen en/of bedrading
niet subsidiabel zijn de kosten van de aanleg/onderhoud van
overspanningsbeveiliging

€ 0,00
in uitzonderlijk gevallen subsidiabel na advies GS, niet

€ 0,00 subisdiabel zijn kosten doormelding aan meldkamer waaronder
het abonnement en de lijnhuur
in uitzonderlijke gevallen subsidiabel na advies GS, niet

€ 0,00 subsidiabel zijn kosten voor doormelding aan meldkamer
waaronder het abonnement en de lijnhuur

€ 0,00 in uitzonderlijke gevallen subsidiabel na advies GS

80 monumentale liftinstallaties

€ 0,00

niet subsidiabel zijn kosten voor een nieuw aan te leggen
liftinstallatie

monumentale roltrappen en
rolpaden

€ 0,00

niet subsidiabel zijn kosten voor een nieuw aan te leggen
roltrappen en rolpaden

81

82 monumentale hef- en hijsinstallaties
83

monumentale goederentransporten distributiesystemen

€ 0,00 niet subsidiabel zijn kosten voor nieuwe hef- en hijsinstallaties
€ 0,00

niet subsidiabel zijn kosten voor nieuwe goederentransport- en
distributiesystemen

1ste tabblad "opgave directe kosten"
kostenposten

kosten excl.BTW toelichting

zie voor kosten van algemene
voorwaarden, verzekeringen, aannemerskosten, architectkosten,
gevelonderhoudinstallaties
ARBO
€ 0,00
begeleidingskosten accountantskosten, gespecialiseerde onderzoeken, legeskosten, prijsindexering en BTW het
voorzieningen
2e tabblad opgave "niet-directe kosten"
niet subsidiabel zijn de kosten voor later aangebrachte
monumentale
toegevoegde installaties en bijbehorende werken, tenzij deze
90
€ 0,00
expliciet in de registeromschrijving van het monument is
werktuigbouwkundige installaties
84

opgenomen

klinkende onderdelen van
monumenten (luidklokken,
91
beiaarden, orgels, uurwerken, en
dergelijke)

91

klinkende onderdelen van
monumenten : luidklokken

voor subsidie komen alleen in aanmerking werkzaamheden aan
klinkende onderdelen van een monument die expliciet in de
€ 0,00
registeromschrijving van een beschermd monument zijn
opgenomen.
niet subsidiabel zijn de kosten voor vervanging een historisch
verantwoorde klepel en/of klepelophanging door een moderne
€ 0,00 uitvoering , de vervanging van de mechanische slaghamers
door magneethamers en het buiten gebruik stellen en/of
vervangen door een nieuwe luidklok

klinkende onderdelen van
91
monumenten: beiaarden

niet subsidiabel zijn de kosten voor herstel van elektronische
speelwerken en bandspeelwerken, de vervanging van de
€ 0,00
gewichtsaandrijving van een speeltrommel door een
elektromotor en werkzaamheden aan magneetkamers

klinkende onderdelen van
monumenten: orgels

€ 0,00 klankgeving, een stemhulp en het herstelwerk als gevolg van

klinkende onderdelen van
monumenten : uurwerken

niet subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden aan
wijzerring-/wijzerplaatverlichting, het ombouwen/wijzigen van
€ 0,00 mechanisch uurwerk naar elektrisch uurwerk en
werkzaamheden aan moederklokken en afstandgestuurde
elektronica

91

91

92 groene monumenten
totale kosten

niet subsidiabel zijn de kosten van wijziging van de
onoordeelkundig stemwerk

€ 0,00 raadpleeg hiervoor de leidraad
€ 463.889,13

22.24 post reingen mestelwerk € 2.176, - is niet subisdiabel omdat technische noodzaak niet is aangetoond
22.31 dichtmetselen bestaande kozijnsparingen € 2.483,04 niet subsidiabel tbv gebruik
22.31 idem tbv dubbel steens metselwerk € 2.178, 24.1 folie op dakhout € 1.634, - is tbv gebruik

