
Inschrijfformulier Luikenproject 
 
 
 
 
Aanvrager 
 
Maatschap of vof:     (naam)       KvK-nummer:  
Dhr./Mevr.:       (naam) 
Adres:        (straat) 

     (postcode & woonplaats) 
Telefoon:  
E‐mailadres:  
IBAN bankrekening:   
 
 
 
Boerderij 
 
Adres:  ___      (straat) 
___      (postcode & woonplaats) 
Naam van de boerderij:  __  
Bouwjaar:  
Gemeente:   Aalten 
         Berkelland 
  Bronckhorst 
  Doetinchem 
  Oost Gelre 
  Oude IJsselstreek  
  Winterswijk 
Kadastraal:       sectie:      nummer(s):  
Status: Rijksmonument nr(s):  
 Gemeentelijk monument nr:  
 Karakteristiek pand (aangewezen krachtens bestemmingsplan) 
 Geen of onbekend 
Beschrijving huidig gebruik: 

 
 
 
 
Luiken 
 
Aantal bestaande te herstellen luiken    bij        ramen 
Aantal bestaande te vervangen luiken      bij       ramen 
Aantal afwezige nieuw te plaatsen luiken      bij       ramen 
 
 



Aantal bijlagen 
Oorspronkelijke situatie 

1. Oorspronkelijke situatie     (bouw-)tekeningen 
      foto’s met beschrijving van wat het voorstelt 
2. Huidige situatie      bouwtekeningen 
   foto’s met beschrijving van wat het voorstelt 
3. Gewenste situatie   bouw- en detailtekeningen (schaal 1:100, 1:20, 

    1:5) 
   visualisaties (photoshop, schets, artist- 
    impression)  
   lijst te gebruiken materialen (houtsoort,  
    beslag, verfsoort) 
4. Beschrijving werkwijze  
5. Begroting  
6. Offertes   
7. Omgevingsvergunning    indien van toepassing (bij rijks- en  

    gemeentelijke monumenten) 
8. Overige bijlagen   
   

Totaal aantal bijlagen  
 
 
 
Opmerkingen, nadere toelichting en overige bijlagen: 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 

   
  

 
 

    
 
 

  

  
  

 

 
    

 

Verklaring  en  ondertekening

De aanvrager verklaart het Reglement Luikenproject zoals dat door  de 
Boerderijenstichting Achterhoek voor de  uitvoering van het Luikenproject is 
opgesteld, te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen en  met het
daarin gestelde in te stemmen.
De aanvrager aanvaardt dat bij de uitvoering van het Luikenproject en de 
toekenning van de financiële bijdrage het  bestuur van  de  Boerderijenstichting 
Achterhoek  beslist. Hij aanvaardt die beslissing als bindend.

Plaats:
Datum:
Naam:

Handtekening
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