Checklist bijlagen subsidie vergroten
woningen
Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, heeft de gemeente Rotterdam gegevens van u nodig. In deze checklist staan alle documenten die u mee moet sturen. Het
aanvraagformulier kunt u bijvoorbeeld online downloaden, invullen en uploaden. Andere
bijlagen dient u zelf te scannen en te uploaden. U doet dit door in Mijn loket “een extra bijlage toevoegen” aan te klikken, de bijlage een naam te geven (“omschrijven van bijlage”)
en te uploaden.

Als u subsidie wilt aanvragen, begint u met het invullen van:
Het aanvraagformulier subsidie vergroting woningen (te down- en uploaden in Mijn
loket).
U moet daar, afhankelijk van uw situatie, nog andere bijlagen aan toevoegen:
Als de aanvrager niet de eigenaar is van de vergrote/te vergote woning:
De machtiging van de aanvrager door de eigenaar.
Bij aanvraag subsidie vergroten woningen aanleveren:
Kadastrale legger.
Bij het kadaster op te vragen document met de gegevens van het pand
waarvan u eigenaar bent, waaruit blijkt dat de, voorheen, 2 woningen
kadastraal zijn samengevoegd.
Plattegronden van de gehele woning van de huidige situatie en de nieuwe situatie.
Schaal 1 :100 en voorzien van maatvoering, zodat wordt aangetoond
dat de samengevoegde woning niet kleiner wordt dan 85 m² en niet
groter dan 170 m².
Let op!
Zodra de woning is vergroot, moet u de gegevens die vermeld staan onder “Bij gereed
melding van de werkzaamheden en het aanvragen tot uitbetaling van de subsidie”
opsturen. U kunt dit doen op het moment wanneer de werkzaamheden gereed zijn. Automatisch krijgt u hier 18 maanden na de subsidieaanvraag een apart verzoek voor.
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Bij gereed melding van de werkzaamheden en het aanvragen tot uitbetaling van
de subsidie:
Bij een Vereniging van Eigenaren: een afschrift van de toestemming van Vereniging
van Eigenaren voor de uitbreiding.
De eventueel afgegeven omgevingsvergunning.
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