Aanvraagformulier verplaatsingssubsidie
Subsidieregeling Plus op vier centrumplannen Het Hogeland (2019)
ATTENTIE: lees eerst de invulinstructie verderop in dit formulier voordat u start met invullen.
1.

Persoonsgegevens

Naam ondernemer:
Naam gemachtigde:
Geboren te:
Op (datum):
Wonende (straat/huisnummer):
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:

2.

Alleen invullen indien anders dan vraag 1: Correspondentieadres

Straat en huisnummer:
Postcode:
Plaats:

3.

Wat is de bestaande locatie van uw onderneming?

Straat/huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Kadastraal nummer perceel:
a.

Wat voor onderneming/detailhandel (branche) wordt er op de bestaande locatie gedreven?

b.

Datum beëindiging onderneming/winkel op de bestaande locatie:

c.

Indien de beëindiging meer dan 6 maanden na deze aanvraag is, kunt u de reden aangeven
waarom de beëindiging langer dan 6 maanden duurt?

4.

Wat is de nieuwe locatie van uw onderneming?

Straat/huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Kadastraal nummer perceel:
a.

De toekomstige winkelruimte wordt:
uw eigendom
gehuurd

b.

Vestigt u dezelfde detailhandel als bedoeld in vraag 3 op de nieuwe locatie?
JA
NEE

c.

Zo niet, wat zijn de veranderingen?

d.

Op welke datum gaat u starten op de nieuwe locatie?

e.

Graag toelichten als er tussen beëindiging (vraag 3) en start meer dan 1 maand tijd zit:

5.

Aan te vragen subsidie



Neem de bedragen bij 5a. en 5b. over uit de intakescan.
Onder verplaatsingskosten vallen: investeringen in interieur, automatisering, verhuiskosten,
opleverkosten oude pand. In bijlage 5 moet u het bedrag onderbouwen.

a.

Wat zijn uw totale verplaatsingskosten?

€

b.

Welke bedrag vraagt u aan als verplaatsingssubsidie?

€

6.

Ondertekening

Ingevuld op:
Te:
Aantal bijlagen bij deze aanvraag:
De ondernemer:
verklaart:
de bovengenoemde vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
op de hoogte te zijn van de subsidieregeling Plus op vier centrumplannen Het Hogeland (2019),
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland
en in te stemmen met de daarin genoemde voorwaarden.
Handtekening ondernemer

Vereiste bijlagen
Bijlage 1:
Als er meer ondernemers zijn dan moet u een lijst van personen bijvoegen. Zij moeten
de aanvraag mede ondertekenen.
Kopie identiteitsbewijs ondertekenaar(s)
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Inschrijving(en) Kamer van Koophandel
Een bewijs in de vorm van een kopie van een (voorlopige) huur- of koopovereenkomst of
Bijlage 4:
een eigendomsakte van de nieuwe winkelruimte (ondernemer).
Overzicht/begroting van de verplaatsingskosten met bijbehorende offertes/prijsopgaaf
Bijlage 5:

Verklaring mede-ondernemers (bijlage 1)
Alle mede-ondernemers gaan akkoord met de ingediende aanvraag en stemmen in met de verordening
en de daarin genoemde voorwaarden (eventueel met een extra blad aanvullen indien meer dan 2
ondertekenaars).

Naam mede-ondernemer:
Handtekening: …………………………………..……..

Naam mede-ondernemer:
Handtekening: ………………………………………….

INVULINSTRUCTIE AANRAAGFORMULIER
VERPLAATSINGSUBSIDIE
Vooraf
Lees eerst de Subsidieregeling Plus op vier centrumplannen Het Hogeland (2019).

Parafering
Alle ondertekenaars moeten elke bladzijde van deze aanvraag paraferen.
Komt u voor de omschrijving van de motivering ruimte tekort, dan kunt u dat ook doen op een apart vel
papier. Parafeer ook deze losse vellen/bijlagen.

Eisen voor een volledige aanvraag
Gelet op de voorrangsregels wordt het ingediende formulier op de datum van ontvangst ingeboekt. Is het
formulier niet volledig ingevuld of ontbreken er vereiste bijlagen, dan ontvangt u daarvan bericht per post of
per e-mail. U krijgt vervolgens 1 week de gelegenheid om de aanvraag te completeren. Completeert u de
aanvraag niet of niet tijdig dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

Overig
Vragen die voor u niet van toepassing zijn kunt u beantwoorden met: N.V.T.

Versturen
Het formulier inclusief benodigde bijlagen kunt u sturen naar:
Per mail:
Aan: gemeente@hethogeland.nl
Per post naar:
Gemeente Het Hogeland
T.a.v. Centrumplannen
Postbus 26
9980 AA Uithuizen
Afgeven bij de balie:
Gemeentehuis Het Hogeland te Uithuizen
Hoofdstraat West 1

Gemeente Het Hogeland | Postbus 26, 9980 AA Uithuizen | gemeente@hethogeland.nl |
www.hethogeland.nl | tel. 088–345 88 88

