Aanvraagformulier voor subsidie op grond van:
“Beleidsregel subsidieverstrekking stimulering bedrijven”

Ondergetekende verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Utrecht om in aanmerking te komen voor een subsidie volgens de
“Beleidsregel subsidieverstrekking stimulering bedrijven”.
De aanvraag betreft:
>
voortzetting ter plaatse van het bedrijf
>
verplaatsing van het bedrijf
>
beëindiging van het bedrijf

Naam aanvrager/ondernemer

:

Voornamen (voluit)

:

Geboortedatum

:

Huisadres

:

Woonplaats en postcode

:

Telefoon

:

Email

:

Gegevens bedrijf
Naam onderneming

:

Gegevens aanvrager:
Adres

:

Plaats en postcode

:

Telefoonnummer

:

E-mail

:

Banknummer

:

Juridische ondernemingsvorm

:

Adres waarvoor subsidie wordt gevraagd

:

Stedelijk vernieuwingsgebied

:

Datum vestiging in huidig pand

:

Datum vestiging aanvrager

:

Indien het bedrijf buiten het stedelijk
vernieuwingsgebied is gevestigd, wordt
de omzet geheel of grotendeels binnen
het stedelijk vernieuwingsgebied
verworven

: ja/nee

Inschrijving in het handelsregister

: ja/nee

Nummer inschrijving

:

Zijn er vestigingsvergunningen vereist

: ja/nee

(kopie bijvoegen)

Soort bedrijf (branche)

:

Aantal in het bedrijf werkzame personen

:

Is er al eerder een subsidie toegekend ingevolge de Beschikking Steun Bedrijven
Stadsvernieuwing 1978, de Verordening Steun Bedrijven Stadsvernieuwing 1980 of de
Subsidieverordening Stadsvernieuwing 1995 dan wel ingevolge deze
Subsidieverordening

: ja/nee

Kunt u aanspraken maken terzake of hebt u aanspraken geldend gemaakt op grond van een
andere regeling (uitgezonderd de Wet Werk en Bijstand, de Wet Inkomensvoorziening
Oudere of Arbeidsongeschikte Zelfstandigen en de Wet Investeringsrekening) : ja/nee

Het huidig pand is

: in huur/eigendom

Indien huur

: huursom per jaar €

Indien eigendom

: huurwaarde per jaar €

Huidige bedrijfsoppervlakte

:

meter

:

meter

Indien voortzetting ter plaatse
Toekomstige bedrijfsoppervlakte

Indien verplaatsing
Het te betrekken pand is

: in huur / eigendom

Indien huur

: huursom per jaar €

Indien eigendom

: huurwaarde per jaar €

Bedrijfsoppervlakte

:

Bestemming huidig bedrijfspand

:

Verandert de aard van de
bedrijfsactiviteiten

: ja / nee

Zo ja, waaruit bestaat deze verandering

:

meter

Voortzetting ter plaatse

Schatting
Winstdaling

Gevraagde subsidie

€

€

€

€

€

€

€

€

Verbouwingskosten
Hogere huurkosten
Hertinrichtingskosten

Verplaatsing

Hogere huurkosten
Hogere huisvestingskosten
Verhuiskosten
Herinrichtingskosten
Winstdaling door bedrijfsstagnatie

Beëindiging van het bedrijf

Belastbare winst 2007

€

Belastbare winst 2008
Belastbare winst 2009

€
Gevraagde subsidie 35 % = € (maximum bedrag € 30.000)

Aldus naar waarheid ingevuld:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Bijvoegen:
>
uittreksel handelsregister
>
vestigingsvergunning (indien van toepassing)
>
jaarrekeningen afgelopen 3 jaar
>
van toepassing zijnde offertes
>
huurcontracten oude en nieuwe situatie (indien van toepassing)
>
taxatierapport bedrijfspand oude en nieuwe situatie (indien van toepassing).

