TICHTING MONU
UMENTENFONDS
S CURAÇ
ÇAO
oor het verkkrijgen van een
e financie
ering (subsiidie + lening) bij de Sttichting
onumentenffonds Curaççao (MFC), voor de resstauratie van een besch
hermd
onument, dienen
d
onde
erstaande do
ocumenten te worden ingeleverd en
formatie te worden verrstrekt.

ratieprojecct (adres) :
ar

Formulie
er
uitgereikkt

:
d.d. :

ct

:

deel

Ingediend, d.d.

Aanvraag restauratief
r
financiering
g (zie Aanvvraagformulier)
Copie identtiteitsbewijs aanvrage
er (cedula of
o paspoortt)
Architect
Contract tu
ussen opdra
achtgever en
e architecct.
Set tekenin
ngen incl. tekeningen
t
lijst
Bestek
Bouwvergu
unning
e Formulier "Stappensschema")
(zie
,,
)
Monumenttenvergunn
ning
(
Aannemer
Aannemerssbegroting
Offertes va
an onderaa
annemers, zoals
z
macchinaal timmerwerk
schiilder
lood
dgieter
elecctra
luch
htbehandeling
term
mietenbestrrijding
Inschrijving
g aanneme
er Kamer va
an Koophandel
Aannemersscontract
Tijd- en we
erkschema met eraan
n gekoppeld
d een betalingsschem
ma
Constructio
on All Risk (CAR) verzzekering
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Eigenaar
Bewijs van eigendom
m / Notariële
e koopakte
e
G
Gegevens
m.b.t. reed
ds bestaand
de hypothe
eken
S
Schriftelijke
e inzage hyypotheekre
egister
Brandverze
ekering
Taxatierapport door een
T
e erkend
d taxateur met
m daarin opgenome
en:
waa
arde van he
et onroeren
nd goed vo
oor restaura
atie
waa
arde van he
et onroeren
nd goed na
a restauratie
huu
urwaarde na restaurattie
IIndien aanvrager natuurlijk perssoon:
ban
nkreferentie
es, danwel gegevens m.b.t.
rdigheid va
de kredietwaa
k
an de aanvvrager .
copie salarissliip van de la
aatste 3 ma
aanden
copie bankstattement van
n de laatste
e 3 maande
en
perssoonlijke ovverlijdensrisicoverz. / levensverzzekering
IIndien aanvrager rech
htspersoon
n:
inscchrijving in de registerrs van de K.v.K.
K
laattste getekend balans VerliesV
en Winstreke
ening
ban
nkreferentie
es
Toekomstige funktie van het ge
T
ebouw
financierin
G
Gewenste
ng (volledig
ge- of gede
eeltelijke fiinanciering
g)
G
Gewenste
looptijd va
an de resta
auratiehypo
otheek
( min. 5 jr;; max. 15 jr voor niet--woonfunkt
ktie,max 20 jr voor
woonfunkttie )
Betaling Om
mzetbelastting (OB) viia MFC
Monumenttenfonds
Normberekkening
Financierin
ngsbereken
ning (subsiidie + lenin
ng)
Na gereed komen restauratie:
G
Garantiebe
ewijs termie
etenbestrijd
ding (minim
maal 5 jaar))
Procesverb
baal van op
plevering

Diversen
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