Subsidie Aanvraag
Energie Investeringsaftrek
Persoonlijke gegevens
Contactpersoon

Dhr * / Mevr *

Handelsnaam
KvK nr

SBI-code

Telefoonnummer
E-mailadres
Fiscaalnummer / RSIN
Is er sprake van een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting? (bij B.V.)

ja / nee

Wat is de ondernemingsvorm?_______ _______________________________
Is er sprake van BTW belasting voor de uitgevoerde activiteiten?

ja/nee

Adres gegevens
Bezoekadres

Straat
Postcode

Postadres; Idem ja/nee =>

nr.
Plaats

Straat
Postcode

nr.
Plaats

Installatieadres Idem ja/nee => Straat
Postcode

nr.
Plaats

Gegevens investering
Om welk apparaat gaat het?
Aantal ZP

Vermogen

Datum opdrachtbevestiging

Meldcode (indien bekend)

Verwachte datum in gebruik nemen
Kosten voor energieadvies of maatwerkadvies? €

(kopie factuur svp meezenden)

Tot slot
Met de ondertekening van deze opdrachtbevestiging ga ik akkoord/machtig ik:
✓ De Centrale Subsidie Aanvraag namens mij alle handelingen te verrichten om de subsidie op de
koop en installatie van het apparaat terug te krijgen. De Centrale Subsidie Aanvraag treedt
namens mij in contact met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om de subsidie op het
apparaat aan te vragen en verstrekt gegevens en kopieën van documenten aan de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland over het apparaat en de betaling daarvan;
✓ De Centrale Subsidie Aanvraag heeft haar werkzaamheden afgerond nadat de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland een beslissing heeft genomen op de subsidieaanvraag;
✓ De kosten bedragen € 295,- exclusief BTW, welke kosten zijn verschuldigd nadat RVO een
beslissing heeft genomen op de aanvraag;
✓ Met de algemene voorwaarden welke ter beschikking zijn gesteld op www.degroenesubsidie.nl.
Door ondertekening van deze opdrachtbevestiging verklaar ik dat:
✓ Voor dezelfde investering geen andere subsidie is ontvangen of aangevraagd;
Mee te sturen documenten voor de subsidieaanvraag:
✓ Voor akkoord ondertekende (met datum ondertekening) offerte of opdrachtbevestiging van de
installatie met daarop ten minste de bedrijfsgegevens, het totale te investeren bedrag én merk,
type en vermogen apparaat.

________________________
Handtekening (aanvrager Subsidie)

________________________
Datum:

Bijlage die u mee terug dient te zenden voor de subsidieaanvraag:
Voor akkoord ondertekende (met datum ondertekening) offerte of opdrachtbevestiging van de
installatie met daarop ten minste de bedrijfsgegevens, het totale te investeren bedrag én merk, type
en vermogen apparaat.

Stuur dit formulier met de 2 bijlagen naar:
De Centrale Subsidie Aanvraag
Postbus 131
2160 AC Lisse
of
Per e-mail naar: info@degroenesubsidie.nl

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op: 085 - 48 66 900

