
 

        Aansluitingsformulier 
In te vullen door Monumentenwacht Limburg 

Objectnummer:__________                             VIOE-ID:__________                                  Datum: __________ 

 
Eigenaar / Beheerder 

Naam:  

Functie:  

Straat + nummer:  

Postcode + plaats:  

Telefoon:  

GSM:  

E-mailadres:  

Ondernemingsnummer (indien rechtspersoon) *:  

Rijksregisternummer (indien particulier) *:  

Wat is het statuut van de eigenaar? 
□ Bisdom 
□ Kerkfabriek 
□ Intercommunale of aanverwante 
□ OCMW 
□ Stad of gemeente 
□ Particulier 

 
□ Rijk of afhankelijke parastatale 
□ Vlaamse gemeenschap of afhankelijke 
      parastatale 
□ Provincie 
□ Vennootschap 
□ Vzw 

*één van deze twee velden verplicht in te vullen. 
Adres sleutel / contact  

Voor inspectie van het gebouw kunnen de Monumentenwachters een afspraak maken met (of de sleutel 
afhalen bij)? Enkel invullen indien verschillend van eigenaar/beheerder. 

Naam:  

Straat + nummer:  

Postcode + plaats:  

Telefoon:  

Gsm:  

E-mailadres:  

 
Rapport digitaal 

Wenst u het rapport digitaal te ontvangen? □ Ja 
□ Neen 

Zo ja, naar welk(e) e-mailadres(sen) van de vermelde 
perso(o)n(en) mag het rapport doorgestuurd 
worden: 

 
 
 
 
 



 

 

Objectgegevens 

Naam (hoofd)gebouw:  

Straat + nummer:  

Postcode + plaats:  

Deelgemeente/gehucht:  

Wat is de oorspronkelijke functie van het object: 
□ Kerk of kapel 
□ Bewoning (eventueel met nering) 
□ Gezondheidszorg 
□ Industrie, transport of opslag 
□ Landbouw 
□ Militair bouwwerk 
□ Onderwijs of wetenschap 
□ Recreatie 
□ Bijzondere 

 
□ Abdij, begijnhof of aanverwante 
□ Administratie 
□ Cultuur 
□ Handel of horeca 
□ Kasteel of buitenplaats 
□ Leegstand 
□ Molen 
□ Overheid, bestuur of rechtspraak 
□ Werken van civiele genie of verkeerswezen 

Wat is de huidige functie van het object: 
□ Kerk of kapel 
□ Bewoning (eventueel met nering) 
□ Gezondheidszorg 
□ Industrie, transport of opslag 
□ Landbouw 
□ Militair bouwwerk 
□ Onderwijs of wetenschap 
□ Recreatie 
□ Bijzondere 

 
□ Abdij, begijnhof of aanverwante 
□ Administratie 
□ Cultuur 
□ Handel of horeca 
□ Kasteel of buitenplaats 
□ Leegstand 
□ Molen 
□ Overheid, bestuur of rechtspraak 
□ Werken van civiele genie of verkeerswezen 

Indien bekend bouwjaar/periode:  

Laatste werken omschrijven + uitvoeringsperiode:  

Heeft u hiervoor subsidies ontvangen? 
(subsidieverlener vermelden + % ten opzichte van 
totaal onkosten): 

 

Wettelijke bescherming  
(datum + type): 

 

Objectcategorie: grootte van het gebouw:  
(bij benadering) 

□ 1 = 3x3x3m  □ 4 = 50x50x20m 
□ 2 = 10x10x10m  □ 5 = 50x50x40m 
□ 3 = 20x20x25m  □ 6 = 60x60x50m 

Is het gebouw voor zover bekend al eerder aangemeld 
bij Monumentenwacht? 

□ Ja 
□ Neen 
□ Weet ik niet 

Bent u reeds abonnee met een ander gebouw? □ Ja 
□ Neen 
Objectnummer(s)______________________________ 

Is het gebouw opgenomen in de vastgestelde 
inventaris van het Agentschap Onroerend Erfgoed 
(Vlaamse Overheid) 

□ Ja 
□ Neen 
□ Weet ik niet 

Staat u toe dat Monumentenwacht de inhoud van de 
opgemaakte toestandsrapporten wel doorgeeft aan 
wetenschappelijke instellingen bevoegd voor 
monumentenzorg? 

□ Ja 
□ Neen 

Beschouwt u de inhoud van de opgemaakte 
toestandsrapporten als strikt vertrouwelijke informatie 
naar derden toe? 

□ Ja 
□ Neen 



 

 

 
Bijlagen  

We zouden het voor een goede voorbereiding van de inspectie bijzonder op prijs stellen indien u de volgende 
informatie mee wilt sturen (indien aanwezig): 
       � één of meerdere goede overzichtsfoto’s of een goede kopie ervan 
       � een kopie van een plattegrond of dakenplan van het gebouw 
       � andere relevante documentatie vb. inventaris roerend erfgoed 

 
Bovenstaande optredende als/namens de eigenaar/beheerder van het hierna omschreven historisch waardevol 
onroerend goed, wenst voor bovenvermeld gebouw een lidmaatschap af te sluiten bij Monumentenwacht Limburg 
en verklaart akkoord te gaan met de bijgevoegde aanvaardingscriteria, Algemene Voorwaarden en de 
aangegeven tarieven. 
 
Plaats:      Datum:   Handtekening: 
 
 

___________________________________  ________________ __________________________ 
 
 
 
Gelieve dit formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen en terug te sturen naar: 
 
Monumentenwacht Limburg 
Provinciehuis blok G 
Willekensmolenstraat 140 
3500 Hasselt 
 
Tel 011 23 75 90 
e-mail mowa@limburg.be 
   
 

Opmerkingen of bijkomende inlichtingen 

Opmerkingen of bijkomende inlichtingen:  
 
 
 
 

Inspecties 

Gewenste periode/data eerste inspectie: Bouwkunde: 
 
Interieur: 

Inspectiefrequentie (om een goede monitoring van het 
gebouw te garanderen): 

□ 2 jaar 
□ 3 jaar 
□ 4 jaar è aangewezen, ook na restauratie 
□ 6 jaar 


