Gemeente Hellevoetsluis
Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis
Telefoon: 14 0181
E-mail: gemeente@hellevoetsluis.nl
Website: www.hellevoetsluis.nl

Aanvraagformulier voor een toewijzingsbesluit stimuleringlening
duurzaamheid bedrijven en verenigingen
1.

Gegevens aanvrager

Naam onderneming/organisatie: ______________________________________________________
Type organisatie (bedrijf/vereniging): __________________________________________________
Straatnaam en huisnummer: _________________________________________________________
Postcode: _______________________________ Woonplaats: ____________________________
Telefoonnummer: _________________________________________________________________
E-mailadres: _____________________________________________________________________
IBAN nr.: ________________________________________________________________________
KvK nummer*: ____________________________________________________________________
*) Kopie uittreksel KvK toevoegen

2.

Locatie project

Adres van project: _________________________________________________________________
Straatnaam en huisnummer: _________________________________________________________
Postcode: _______________________________ Woonplaats: ____________________________
Ik ben huurder / eigenaar*
*) Indien huurder, toestemming van verhuurder bijvoegen.

3.

Gegevens contactpersoon

Naam contactpersoon: _____________________________________________________________
Functie contactpersoon*: ____________________________________________________________
Straatnaam en huisnummer: _________________________________________________________
Postcode: _______________________________ Woonplaats: ____________________________
Telefoonnummer: _________________________________________________________________
Telefoonnummer: _________________________________________________________________
Mobiele nummer: _________________________________________________________________
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E-mailadres: _____________________________________________________________________
*) Indien vereniging, bestuursbesluit van rechtspersoon voor het doen van deze aanvraag bijvoegen.

4.

Omschrijving project

Datum Offerte* :
Offerte bedrag (te lenen bedrag maximaal
90 % van de werkelijke kosten)
Type maatregel (zie bijlage verordening):
Bijdrage energiebesparing:
Bijdrage aan CO2 reductie:
Bijdrage aan duurzame energie
opwekking:
Bijdrage aan biodiversiteit:
Bijdrage aan aanpassing aan veranderend
klimaat:
Aan te vragen leenbedrag
(minimaal € 25.000,00 en maximaal €
100.000,00)
Haalbaarheidsstudie*
Looptijd (maximaal 15 jaar)
* Voeg offerte en haalbaarheidsstudie toe

5.

Verklaringen

De aanvrager verklaart bekend te zijn met de Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Hellevoetsluis
o

Ja

De aanvrager verklaart dat indien voor een maatregel een vergunningplicht is hieraan voldaan is.
o

Ja

De aanvrager verklaart dat de werkzaamheden waarvoor de lening wordt aangevraagd nog niet zijn uitgevoerd.
o

Ja
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De aanvrager verklaart dat de bij dit aanvraagformulier gevoegde bijlagen deel uit maken van deze aanvraag.
o

Ja

Ik verklaar dat mijn gegevens, die vermeld zijn in het aanvraagformulier, gebruikt mogen worden door betrokken
partijen voor de afhandeling van mijn aanvraag.
o

Ja

Ik verklaar dat met de huidige stimuleringslening de de- minimus* drempel niet wordt overschreden.
o

Ja

* Voeg verklaring de – minimissteun toe.

6.

Bijlagen

Behalve het ingevulde en ondertekende formulier dient u de volgende stukken in te dienen, een en ander
conform de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Bedrijven en Verenigingen 2019:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

7.

Kopie uittreksel van KvK
Toestemming verhuurder (indien van toepassing).
Bestuursbesluit van rechtspersoon (indien van toepassing)
Offerte
Haalbaarheidsstudie
Verklaring de-minimisssteun

Ondertekening

Wij verzoeken u de aanvraag voor een stimuleringslening in behandeling te nemen te beoordelen en ons over
uw besluit te berichten.
Aldus naar waarheid ingevuld,
Datum: _______________________________ Plaats: ___________________________________

Naam: _______________________________ Handtekening: _____________________________

De aanvraag voor toewijzingsbesluit voor een Stimuleringslening wordt getoetst aan de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid
Bedrijven en Verenigingen 2019. Voor informatie zie www.hellevoetsluis.nl.

