
 

 

 
 
 

Subsidie Aanvraag ISDE 
FORMULIER SUBSIDIE AANVRAAG ZAKELIJK 

 
Persoonlijke gegevens 
Contactpersoon Dhr * / Mevr *    

Handelsnaam   KvK  

Bezoekadres  Straat nr.  

Postcode  Plaats  

Postadres; Idem ja/nee: => Straat nr.  

Postcode  Plaats  

Bankrekeningnummer / IBAN   
 
Telefoonnummer   

E-mailadres   

 
Is het apparaat op hetzelfde adres als hierboven geplaatst of ander adres? 
 

Zelfde adres  / ander adres namelijk:   
 
   
 
Verwachte aankoopdatum  Verwachte installatiedatum   

Meldcode  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 uitbetaling van de subsidie.  

✓ De kosten bedragen € 395,- exclusief BTW, welke kosten zijn verschuldigd nadat de aanvraag bij 
RVO is ingediend; 

 
Mee te sturen documenten:  
✓ Ik voeg een kopie van een niet ondertekende offerte van de installatie bij deze 

opdrachtbevestiging met daarop ten minste de datum, mijn persoonsgegevens, het totale 
geoffreerde bedrag én overzicht van merk en type apparaat.  

 
Door ondertekening van deze opdrachtbevestiging verklaar ik dat: 
✓ Het apparaat niet binnen 1 jaar na subsidieontvangst buiten gebruik gesteld zal worden;  
✓ Voor dezelfde investering geen andere subsidie is ontvangen of aangevraagd;  
✓ Het bankrekeningnummer op naam staat van de aanvrager;  
 
 
 
 
________________________                                                   ________________________ 
Handtekening  (aanvrager Subsidie)                               Datum: 
 
Bijlagen die u mee terug dient te zenden: 
kopie van een niet ondertekende offerte van de aankoop en installatie met daarop ten minste de 
bedrijfsgegevens, het totale geoffreerde bedrag én overzicht van merk en type 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 
 

mailto:info@degroenesubsidie.nl

