
 
 

Inschrijvingsformulier 
 

Wie kan een project indienen? 

Kandidaturen kunnen worden ingediend door de eigenaar of de houder van de zakelijke rechten, 

of door de architect, mits toestemming van de eigenaar of houder van de zakelijke rechten.   

Hoe dien je je project in? 

Bezorg ons het ingevulde inschrijvingsformulier en alle vereiste bijlagen (zie puntjes 5 tot en met 

7 hieronder). Je doet dit door ze via WeTransfer door te sturen naar 

dienst.archeologie.monumenten@stad.gent, ten laatste op 31 augustus 2022. Alleen volledige 

kandidaturen, ingediend binnen de gestelde termijn, zijn ontvankelijk. 

Met het ondertekenen van dit inschrijvingsformulier verklaar je akkoord te gaan met het 

reglement. 

Heb je vragen? 

Neem dan contact op met dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg, via 09 266 57 90 of via 

dienst.archeologie.monumenten@stad.gent 

 

_______________________________________________________________________________ 

1. Adresgegevens van het project 

- straat en huisnummer: 

- postcode en gemeente: 

 

2. Contactgegevens van de opdrachtgever, eigenaar of initiatiefnemer 

- voornaam en naam: 

- telefoonnummer: 

- e-mailadres: 

- opdrachtgever / eigenaar / initiatiefnemer (schrap wat niet past) 

Let op: indien het project niet wordt ingediend door de eigenaar, moet je een 

schriftelijke toestemming van de eigenaar toevoegen  

3. Data realisatie van het project 

- aanvangsdatum: 

- einddatum: 
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4. Contactgegevens van de betrokken architect(en) en aannemer(s)  

- naam betrokken architect(en): 

- naam hoofdaannemer: 

 

5. Een toelichting over het project aan de hand van een tekst van maximum vijf A4 

pagina’s. De tekst verduidelijkt aan de hand van een korte bouwhistorische nota en 

eventueel uitgevoerd vooronderzoek de erfgoedwaarden van het project. Verder geeft 

de tekst informatie over de uitgevoerde werken met bijzondere aandacht voor de 

restauratieve ingrepen. Deze toelichting is nodig om je kandidatuur ontvankelijk te 

maken. Voeg de pagina’s met toelichting toe aan je WeTransfer zending. 

 

6. Relevante schetsen en/of plannen van het project. Deze schetsen/plannen zijn nodig om 

je kandidatuur ontvankelijk te maken. Voeg ze toe aan je WeTransfer zending. 

 

7. Een tiental representatieve foto's, waarop de toestand voor en na de realisatie duidelijk 

waarneembaar is. De vakjury kan steeds bijkomende informatie opvragen of contact 

opnemen om de realisatie ter plaatse te bezichtigen. Deze foto’s zijn nodig om je 

kandidatuur ontvankelijk te maken. Voeg ze toe aan je WeTransfer zending. 

   

Datum van indienen:      /     /2022 

Naam: 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 


