Opleverrapport en verzoek tot uitbetaling subsidieregeling Gevelrenovatie Nijverheidslaan
Gemeente Weesp
U heeft een subsidiebijdrage aangevraagd voor fysieke ingrepen behoeve van de verduurzaming,
verbetering en verfraaiing van de beeldkwaliteit van uw pand en/of kavel. Deze aanvraag is door ons
gehonoreerd. U heeft de ingrepen uitgevoerd en vraagt om uitbetaling van de subsidiebijdrage. Aan de
uitbetaling van de bijdrage is een aantal voorwaarden verbonden. Eén daarvan is dat u een opleverrapport
moet (laten) invullen en deze ondertekend en vergezeld door een aantal bijlagen aan ons moet toesturen.
U gebruikt hiervoor dit formulier. Voor een spoedige afhandeling vult u het formulier volledig in, parafeert
u per pagina en de laatste pagina ondertekent u. Alle verplichte bijlagen moeten meegestuurd worden. U
scant het formulier met bijlagen in en stuurt dit per email onder vermelding van uw zaaknummer aan
bedrijfscontactfunctionaris@weesp.nl. Bij ontvangst wordt een ontvangstbevestiging aan u verstuurd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Weesp op telefoonnummer 0294 491 391.

Uw gegevens

1. Zaaknummer:…………………………………………………
2. Naam (bedrijf) aanvrager bijdrage :…………………………………………………
3. Naam contactpersoon:………………………………………………
4. Telefoonnummer:…………………………………………………
5. Uw IBAN bankrekeningnummer:…………………………………………………
6. Bankrekening ten name van:…………………………………………………
Een digitaal bankafschrift niet ouder dan één maand waarin in ieder geval uw NAW gegevens en uw
bankrekeningnummer zichtbaar zijn, moet worden meegestuurd.

Uitvoering werkzaamheden

1. Zijn de fysieke maatregelen geheel uitgevoerd zoals omschreven in het door uw
ingevulde aanvraagformulier op basis waarvan de subsidie is toegekend?
JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Let op! U stuurt ten minste vijf foto’s van de eindsituatie mee.
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2. Zo nee, wat zijn de afwijkingen ten opzichte van de aanvraag? (u kunt desgewenst in
een bijlage een langere omschrijving van de afwijkingen toelichten)
…………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………….……………………………………
3. Zijn er overige afwijkingen tussen uw destijds ingediende aanvraag en de
daadwerkelijke uitvoering en/of uw gegevens?
JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) Zo
ja, om welke afwijkingen gaat het?
…………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………….……………………………………
4. In welke periode zijn de werkzaamheden uitgevoerd?
Start:
Eind:

(dag)/
(dag)/

(maand) /
(maand) /

(jaar)
(jaar)

5. Door wie (aannemer(s) / installateur(s)/ firma(‘s)) zijn de maatregelen uitgevoerd?
…………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………….……………………………………

Kosten werkzaamheden en uit te keren subsidie
6. Hebben eventuele afwijkingen van de werkelijk uitvoerde werkzaamheden ten opzichte
van werkzaamheden zoals omschreven in uw aanvraag geleid tot minderkosten of
meerkosten ten opzichte van de werkzaamheden waar uwaanvraag op gebaseerd was?
Meerkosten / Minderkosten / N.V.T. (doorhalen wat niet van toepassing is)
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7. Kosten werkzaamheden volgens uw aanvraag:

€ …………………….

8. Destijds toegekende bijdrage op basis aanvraag: € …………………….
9. Daadwerkelijke totale kosten werkzaamheden:

€ …………………….

10. Daadwerkelijke gevraagde subsidiebijdrage

€ …………………….

-

de door u gevraagde uit te keren subsidiebijdrage kan niet hoger zijn dan 25% van de
daadwerkelijke totale kosten. Ook kan de daadwerkelijk uit te keren bijdrage niet hoger zijn dan
de toegekende bijdrage die destijds gebaseerd is op uw oorspronkelijke aanvraag.

-

Een kopie van de factuur / facturen van de aannemer/installateur/uitvoerder moet(en)
meegestuurd worden, evenals een betalingsbewijs. Dit betalingsbewijs mag een kopie zijn van een
(digitaal) bankafschrift waar ten minste uw bankrekeningnummer en de betalingsgegevens op
zichtbaar zijn.

Bijlagen
Voeg relevante officiële bewijsstukken toe (voor zover nog niet eerder aangeleverd en voor zover van
toepassing) zoals:

Kopie van digitaal bankafschrift niet ouder dan één maand waarin in ieder geval uw NAW
gegevens en uw bankrekeningnummer zichtbaar zijn (verplicht);
Minimaal vijf foto’s van de eindsituatie, waaruit duidelijk de verbetering blijkt ten
opzichte van de destijds door u meegestuurde foto’s van de beginsituatie;
Factu(u)r(en) uitvoerder van de fysieke maatregelen waarover de bijdrage
berekend is;
Betalingsbewijs facturen (dit mag een kopie van een (digitaal) bankafschrift zijn)
(verplicht)
Anders namelijk…..

Paraaf Aanvrager:

3 van 4

Verklaring en aanvraag uitbetaling subsidiebijdrage

De aanvrager:
-

Verklaart dat de fysieke maatregelen zijn uitgevoerd zoals ingevuld in dit formulier;
Verklaart aan de verplichtingen te hebben voldaan zoals deze bij de toewijzing van de aanvraag
zijn bepaald;
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om over te gaan tot uitbetaling van de
toegekende subsidiebijdrage berekend over de daadwerkelijk gemaakte kosten (zoals genoemd
onder 16). Indien de kosten hoger uitvallen dan in de aanvraag gevraagde bijdrage, betekent dit
niet dat de meerkosten ook worden uitgekeerd.

Aldus naar waarheid ingevuld, per pagina geparafeerd en ondertekend,
Naam: …………………………………………..
Functie: …………………………………………..
Datum: …………………………………………..
Plaats: …………………………………………..
Handtekening: …………………………………………..

Alleen compleet ingevulde formulieren voorzien van alle noodzakelijke bijlagen kunnen wij in behandeling
nemen.

De subsidieregeling gevelrenovatie Nijverheidslaan van de gemeente Weesp wordt mogelijk gemaakt
door de financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland.
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