MOLENDRAAIPREMIE
Formulier A
INSCHRIJVINGSFORMULIER VRIJWILLIG MOLENAAR
Vul dit formulier in wanneer u van oordeel bent dat u als VRIJWILLIG EN ONBEZOLDIGD
MOLENAAR aanspraak kan maken op de uitkering van een molendraaipremie
________________________________________________________________________________
1. IDENTIFICATIE MOLEN
1. a. Type molen : * windmolen : staakmolen - bovenkruier
* watermolen
* rosmolen
1. b. Situering (adres - gemeente) :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1. c. Naam van de molen :
..........................................................................................................................................................
1. d. Eigenaar van de molen :
Naam : ...................................................................................................................................
Woonplaats : .........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. IDENTIFICATIE MOLENAAR
2. a. Naam : .....................................................................................................................................
Woonplaats : ........................................................................................................................
Geboortedatum : .../.../19..
3. REKENINGNUMMER
3. a. Rekeningnummer waarop de molendraaipremie mag worden overgeschreven :
---------------------------------------------.............................................................
---------------------------------------------3. b.Titularis : .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(1) Schrappen wat niet past, a.u.b. !

4. VERKLARING VAN DE MOLENAAR
Ondergetekende, als ONBEZOLDIGD EN VRIJWILLIG MOLENAAR van de onder rubriek 1
beschreven molen, verklaart :
* deze molen met toestemming van de eigenaar onbezoldigd en regelmatig in werking te houden
* dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met het Provinciaal reglement inzake
toekenning van een molendraaipremie aan onbezoldigde molenaars, goedgekeurd door de OostVlaamse Provincieraad in zitting van 09 december 1992
* dat alle gegevens, ingevuld onder rubrieken 1,2,3 en 4 echt en waarachtig zijn.
Gedaan te ........................................... op (datum) ...........................................................................
(hantekening)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. VERKLARING VAN DE MOLENEIGENAAR
Ondergetekende, als EIGENAAR / GEVOLMACHTIGDE VAN HET OPENBAAR BESTUUR
OF VZW DIE EIGENAAR IS (1) van de onder rubriek 1 beschreven molen, verklaart :
* dat de molen regelmatig in werking wordt gehouden door onder rubriek 2 genoemde
ONBEZOLDIGDE vrijwillige molenaar
* dat hij akkoord gaat met de plaatsing van een verzegelde toerenteller door de diensten van het
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen in de onder rubriek 1 beschreven molen en dat deze teller
eigendom blijft van genoemd Provinciebestuur
* dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met het Provinciaal reglement inzake
toekenning van een molendraaipremie aan onbezoldigde molenaars, goedgekeurd door de OostVlaamse Provincieraad in zitting van 16 oktober 1996
* dat hij de gegevens die onder de rubrieken 1,2 en 4 werden ingevuld, heeft gelezen en goedkeurt.
Gedaan te ........................................... op (datum) ................................................................
(handtekening)

(2)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Schrappen wat niet past, a.u.b. !
(2) Wanneer gevolmachtigde van openbaar bestuur : ook stempel !

MOLENDRAAIPREMIE
Formulier B
INSCHRIJVINGSFORMULIER MOLENEIGENAAR
Vul dit formulier in wanneer u van mening bent dat u als EIGENAAR van de molen aanspraak kan
maken op de uitkering van een molendraaipremie

1. IDENTIFICATIE MOLEN
1.a. Soort molen : * windmolen : staakmolen - bovenkruier
* watermolen
* rosmolen

(1)

1.b. Situering (adres - gemeente) :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1.c. Naam van de molen : ................................................................................................................
2. IDENTIFICATIE EIGENAAR
2.a. Naam : ......................................................................................................................................
2.b. Woonplaats : ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2.c. Geboortedatum : ...../...../19..
2.d. Eigenaar van de molen sedert : (jaar) ....
3. REKENINGNUMMER
3.a. Rekeningnummer waarop de molendraaipremie mag worden overgeschreven :
--------------------------------------------...........................................................
--------------------------------------------3.b. Titularis : .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(1) Schrappen wat niet past, a.u.b. !

4. VERKLARING
Ondergetekende, als EIGENAAR / GEVOLMACHTIGDE VAN HET OPENBAAR BESTUUR OF
VZW DIE EIGENAAR IS (1) van de onder rubriek 1 beschreven molen, verklaart:
* dat hij als eigenaar zelf de molen in werking houdt

(1)

* dat een aangestelde molenaar, die wordt bezoldigd door ondergetekende, deze molen in werking
houdt
(1)
(naam en adres molenaar :
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................)
* dat hij akkoord gaat met de plaatsing van een verzegelde teller door de diensten van het
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen in de onder rubriek 1 beschreven molen en dat deze teller
eigendom blijft van genoemd Provinciebestuur.
* dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met het Provinciaal reglement inzake
toekenning van een molendraaipremie aan onbezoldigde molenaars, goedgekeurd door de OostVlaamse Provincieraad in zitting van 16 oktober 1996
* dat alle gegevens, ingevuld onder rubrieken 1,2,3 en 4 echt en waarachtig zijn.

Gedaan te .................................... op (datum) ............................................

(handtekening)

(1) Schrappen wat niet past, a.u.b. !
(2) Wanneer gevolmachtigde van openbaar bestuur : ook stempel !

(2)

