Formulier Aanvraag BIZ-subsidie 2018
vastgesteld door B&W op 19 september 2017
Voor toelichting bij de BIZ
Website: www.schouwen-duiveland.nl/ondernemen/bedrijveninvesteringszone
Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: gemeente@schouwen-duiveland.nl

1

Algemeen

1.1 BIZ-gebied
BIZ-gebied

1.2 Gegevens aanvrager (de rechtspersoon die de subsidie aanvraagt)
Naam organisatie
Rechtsvorm
Postadres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Inschrijfnummer KvK
Naam bank
IBAN-nummer
Ten name van
Is voor uw organisatie een verzoek tot
surseance van betaling, tot
faillissement of tot het van toepassing
verklaren van de
schuldsaneringsregeling ingediend?

1.3 Legitimiteit aanvraag
Datum goedkeuringsbesluit Algemene
Ledenvergadering BIZvereniging
/Vergadering Bestuur Stichting waarin
deze verantwoording is goedgekeurd

ja
Toelichting:

nee

2. Mee te sturen documenten
Onderstaande bijlagen dienen aangeleverd te worden om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

ja
Activiteitenplan

Toelichting:

ja
Begroting

Notulen Algemene Ledenvergadering
(indien vereniging) /Notulen verslag
vergadering Stichtingsbestuur (indien
stichting)

nee

nee

Toelichting:

ja

nee

Toelichting:

3. Ondertekening
3.1 Ondergetekende verklaart:
bevoegd te zijn voor het indienen van de subsidieaanvraag.
dat alle voor de aanvraag benodigde stukken zijn bijgevoegd.
er van op de hoogte te zijn dat de begunstigde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is en blijft voor een goed verloop
van de BIZ, de naleving van de voorwaarden die in de regelgeving zijn vastgelegd en de nakoming aan de subsidieverlening
verbonden verplichtingen.
bereid te zijn alle naar het oordeel van de gemeente relevante informatie ter beoordeling van de BIZ subsidie te verschaffen.
akkoord te gaan met onderzoek namens de gemeente naar de volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens, van welk
onderzoek mede deel kan uitmaken een onderzoek naar de integriteit van de onderneming en de daarbij betrokken
verantwoordelijke personen.

3.2 Het is de aanvrager bekend dat:
het onvolledig of in strijd met de waarheid verstrekken respectievelijk achterhouden van (aanvullende) gegevens ertoe kan
leiden dat de subsidieaanvraag zal worden afgewezen.

Aldus naar waarheid ingevuld
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Functie vertegenwoordiger
Plaats
Datum
Handtekening

