‘BOUWHINDERFONDS’
Aanvraagformulier compensatie bouwactiviteiten
Stationsgebied Utrecht

Met dit formulier kunt u alleen een aanvraag doen voor een financiële
tegemoetkoming op grond van het Reglement bouwhinder
Stationsgebied Utrecht 2010-2020.
Dit formulier dient ervoor om de procedure zo spoedig mogelijk te laten
verlopen. De bouwfondsmanager behoudt zich het recht voor
aanvullende informatie te vragen.
U kunt aan het louter invullen van dit formulier geen rechten ontlenen.
Voor de eerste drie jaar bouwhinder wordt geen financiële
tegemoetkoming berekend. Deze periode wordt beschouwd als
maatschappelijk aanvaardbaar.
Aanvragen die betrekking hebben op de periode tussen 1 januari 2010 en
31 december 2014 moeten worden ingediend vóór 31 december 2015.
Aanvragen vanaf 1 januari 2015 dienen uiterlijk op 31 december van het
betreffende kalenderjaar ingediend zijn.

Persoonlijke gegevens
Naam aanvrager

Dhr./Mw. :

……….…………………………………………………….………………………………………..

Voornamen:

…………………………………..………………………………….……………………………....

Adres :

…………………………………..………………………………….……………………………....

Postcode en woonplaats :

…………………………………..………………………………….……………………………....

Woonadres:

.…………………………………………………………………………………………..………….

(indien dit adres afwijkt van huisadres)
Periode waarover de aanvraag wordt
gedaan:

………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer mobiel :

..……………….……………….…………………………………………………………………..

Telefoonnummer overdag:
Emailadres :

…..…………………………………………………..………………………………………….…
……………………...……………………..………………………………………………………

Iban :

…………………….…………………………………………………………………………….…

In de hoedanigheid van eigenaar/huurder/pachter * (doorhalen wat niet van toepassing is)

Bijlagen
Bij deze aanvraag verzoeken wij u de volgende documenten mee te sturen:





een kopie van het huurcontract in geval van huurder
een kopie van het eigendomsbewijs van de woning in geval van eigenaar
een kopie van een geldig legitimatiebewijs of een uittreksel uit het bevolkingsregister
een kopie van een recent bankafschrift of recente uitdraai bankgegevens, niet ouder dan 1 maand

Alleen indien deze documenten zijn bijgesloten kan uw aanvraag in behandeling worden genomen.

Ondertekening
Ondergetekende verzoekt de Fondsmanager een vergoeding toe te kennen in verband met geleden uitzonderlijke
bouwhinder als gevolg van de werkzaamheden in het stationsgebied Utrecht.
Aldus naar waarheid ingevuld,
Plaats :

………………………………………………………………………..

Datum :

………………………………………………………………………..

Handtekening van de aanvrager:

Verzenden aanvraagformulier
U dient dit formulier tezamen met onderstaande bijlagen te sturen naar:


Per e-mail naar: stationsgebied.utrecht@bouwhinderfonds.nl

