
 

 

Subsidie voor snoei monumentale boom 

Met dit formulier vraagt u subsidie aan voor het onderhoud of het snoeien van een monumentale boom. 

 

Uw gegevens 

Uw naam  

Adres  

Postcode  Plaats  

Telefoonnummer  

 

U bent: 

 Eigenaar van de boom (of zakelijk gerechtigde) 

 Huurder of gemachtigde namens de eigenaar 

 

Machtigen 

Bent u gemachtigd om de aanvraag te doen? Wie is dan de eigenaar van de boom? 

Naam eigenaar  

Adres  

Postcode  Plaats  

Telefoonnummer  

 

Wat is uw relatie tot de eigenaar van de boom? U bent bijvoorbeeld huurder, beheerder of 

projectontwikkelaar. 

 

 



Gegevens over de boom 

Waar staat de boom? Vul een adres in of het perceel waar de boom aan grenst. 

Voor hoeveel bomen vraagt u subsidie aan? 

Om wat voor soort boom of bomen gaat het? 

Staat de boom (of bomen) op de lijst van monumentale bomen? 

Ja, met objectnummer(s) 

Nee 

Onbekend (voeg een situatietekening toe waaruit blijkt om welke boom of bomen het gaat) 

Gegevens over het snoeien 

Waarvoor vraagt u subsidie aan? 

Snoeien als gevolg van schade door storm, bliksem of ijzel 

Snoeien om de oorspronkelijke vorm te herstellen (bijvoorbeeld bij leibomen) 

Snoeien voor de stabiliteit 

Snoeien om het evenwicht te herstellen tussen stam, kroon en wortels 

Snoeien van fout geplaatste takken 

Geef eventueel een toelichting. 



           

 

Hoe hoog zijn de geraamde kosten of het bedrag uit de offerte? Vul het bedrag inclusief BTW in. 

 

 

Gegevens uitvoerend bedrijf 

Wie gaat het snoeiwerk uitvoeren? 

Naam bedrijf  

Adres  

Postcode  Plaats  

Telefoonnummer  

 

Is het bedrijf aangesloten bij een nationaal erkende beroepsorganisatie? 

 Ja  Nee  Onbekend 

 

Stuur bij uw aanvraag mee: 

• Werkomschrijving of aanduiding van het snoeiwerk dat u gaat uitvoeren 

• Offerte van de kosten 

• Situatietekening waaruit blijkt om welke bomen het gaat (als objectnummers niet bekend zijn) 

 

Ondertekening 

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u: 

• het formulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld 

• alle gevraagde bijlagen bij de aanvraag heeft toegevoegd 

• nog niet bent begonnen met het snoeien. Begint u al met snoeien voordat de gemeente over uw 

aanvraag heeft beslist? Dan kunt u geen subsidie meer krijgen. 
 

Plaats  Handtekening 
 

Datum   

 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier als bijlage mee met het contactformulier dat u vindt op 

www.delft.nl/contact. Of per post naar Gemeente Delft, Subsidiebureau, Postbus 78, 2600 ME Delft. 
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