B E . E X E M P L A R Y 2017
PROJECT
TITEL
PROJECTTEAM
KANDIDATUUR
inschrijvingsformulier

Ter attentie van mevrouw Susanne Breuer
CCN – Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Vooruitgangstraat 80
1035 Brussel

PROJECT
Titel van het project

ADRES VAN HET PROJECT
Straat

Nummer

Gemeente

Postcode

CATEGORIE VAN HET PROJECT
☐ Categorie 1: kleine projecten: 3 woningen/eenheden of minder + privéopdrachtgever + collectieve
huisvesting/cohousing (het delen van leefruimtes)

Aantal woningen
☐ Categorie 2: alle openbare of privéprojecten die buiten categorie 1 vallen

OPDRACHTGEVER
A. NATUURLIJK PERSOON
VERTEGENWOORDIGER 01
☐De heer
☐Mevrouw
Naam

Voornaam

Straat

Nummer

Gemeente

Postcode

E-mail

Telefoon

VERTEGENWOORDIGER 02
☐De heer
☐Mevrouw
Naam

Voornaam

Straat

Nummer

Gemeente

Postcode

E-mail

Telefoon

B. RECHTSPERSOON
Naam van de instelling
Straat

Nummer

Gemeente

Postcode

VERTEGENWOORDIGD DOOR (WETTELIJKE GEVOLMACHTIGDE)
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☐De heer
☐Mevrouw
Functie
Naam

Voornaam

E-mail

Telefoon

CONTACTPERSOON (indien verschillend van de gevolmachtigde)
☐De heer
☐Mevrouw
Functie
Naam

Voornaam

E-mail

Telefoon

ONTWERPER
Naam van het bedrijf
Straat

Nummer

Gemeente

Postcode

VERTEGENWOORDIGD DOOR
☐De heer
☐Mevrouw
Functie
Naam

Voornaam

E-mail

Telefoon

CONTACTPERSOON (indien verschillend van de gevolmachtigde)
☐De heer
☐Mevrouw
Functie
Naam

Voornaam

E-mail

Telefoon

BE.EXEMPLARY 2017 – INSCHRIJVINGSFORMULIER

3/8

FINANCIËLE GEGEVENS VAN DE OPDRACHTGEVER
A. TITEL
De naam of de titel waaronder de
rekening werd geopend
CONTACTPERSOON
Naam

Voornaam

Straat

Nummer

Gemeente

Postcode

E-mail

Telefoon

B. BANK
Naam van de bank
ADRES VAN HET KANTOOR
Straat

Nummer

Gemeente

Postcode

C. REKENING
Rekeningnummer IBAN

BE

BIC

Datum en handtekening van de
rekeninghouder
(de opdrachtgever is als enige
verantwoordelijk voor de juistheid
van de overgemaakte gegevens)
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FINANCIËLE GEGEVENS VAN DE ONTWERPER
A. TITEL
De naam of de titel waaronder de
rekening werd geopend
CONTACTPERSOON
Naam

Voornaam

Straat

Nummer

Gemeente

Postcode

E-mail

Telefoon

B. BANK
Naam van de bank
ADRES VAN HET KANTOOR
Straat

Nummer

Gemeente

Postcode

C. REKENING
Rekeningnummer IBAN

BE

BIC

Datum en handtekening van de
rekeninghouder
(de ontwerper is als enige
verantwoordelijk voor de juistheid
van de overgemaakte gegevens)
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VOORLOPIGE KALENDER
Definitief voorontwerp

Planning (maand/jaar)

……. / …….

Definitief ontwerp

Planning (maand/jaar)

……. / …….

Indiening van de
stedenbouwkundige vergunning
Afgifte van de stedenbouwkundige
vergunning
Begin van de werken

Planning (maand/jaar)

……. / …….

Planning (maand/jaar)

……. / …….

Planning (maand/jaar)

……. / …….

Voorlopige oplevering

Planning (maand/jaar)

……. / …….

RAMING
SUBSIDIE PER M²
OPPERVLAKTE
m² totale bebouwing
m² bruto
nieuwbouw per
bestemming

……………………...m²

m² bruto
gerenoveerd per
bestemming

……….. €/m²

€ …………....… + ….. %

……………………...m²

……….. €/m²

€ …………....… + ….. %

……………………...m²

……….. €/m²

€ …………....… + ….. %

……………………….……….………

……………………..m²

…………………………………………

……………………..m²

……………………...m²
……..……………………..…………..

……………………..m²

……………………….……….………

……………………..m²

…………………………………………

……………………..m²

m² omgevingsaanleg
m² subsidieerbaar

€ …………....… + ….. %

……………………..m²

m² totaal gerenoveerd

TOTAAL
excl. btw + btw

……….. €/m²

……..……………………..…………..

m² totaal nieuwbouw

BUDGET
prijs excl. btw/m²

1

……………………...m²

……….. €/m²

€ …………....… + ….. %

SUBSIDIE MEERWAARDE / MEERKOST
VOORBEELDFUNCTIE
BUDGET
HTVA + TVA
Identificatie van het gebruik van de subsidie
voor specifieke uitgaven in verband met de

…………....… € + ….. %

1. De voor subsidie in aanmerking komende m² stemmen overeen met de bruto-oppervlakte, volgens de definitie van het
gewestelijk bestemmingsplan (GBP): "de som van de overdekte vloeren met een vrije hoogte van minstens 2,20 meter in
alle lokalen, met uitsluiting van de lokalen gelegen onder het terreinniveau die voor parkeerplaatsen, kelders, technische
voorzieningen en opslagplaatsen zijn bestemd.
De vloerafmetingen worden buitenwerks gemeten tussen de onbeklede buitenwanden van de gevelmuren, en de vloeren
worden geacht door te lopen, zonder rekening te houden met de onderbreking ervan door scheidingswanden en
binnenmuren, of door kokers, trappenhuizen en liftschachten."
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innovatie of de voorbeeldfunctie.

FINANCIËLE TABEL
FINANCIERINGSBRONNEN
Investeringskosten

2017

2018

2019

2020

2021

Eigen financiering
EFRO-subsidie
Wijkcontracten
…

TOTAAL PERCENTAGE
GEWESTELIJKE STEUN

…………….. %

BIJLAGEN BIJ HET INSCHRIJVINGSFORMULIER

A. TECHNISCHE NOTA
Op basis van het model "kandidaatsdossier" of max. 40 A4 pagina’s recto waarvan max. 20 pagina's met tekst
(max. 3500 lettertekens per pagina, spaties inbegrepen) en max. 20 pagina's met illustraties.
B. BEGELEIDINGSRAPPORT
☐ ja
☐ nee
C. PRESENTATIE
Max. 10 slides in de vorm van een digitaal bestand in pdf- of ppxt-formaat, waarin de sterke punten van het
project worden uiteengezet.

Het dossier van de kennisgeving van belangstelling bestaat uit:
☐ formulier
☐ technische nota
☐ begeleidingsrapport
☐ presentatie
Ik, ondergetekende, verklaar dat de gegevens in dit
formulier juist zijn en in overeenstemming zijn met het
reglement.

Ik, ondergetekende, verklaar dat de gegevens in dit
formulier juist zijn en in overeenstemming zijn met het
reglement.

Datum en handtekening van de ontwerper

Datum en handtekening van de opdrachtgever
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