Aanvraagformulier tijdelijke
voorziening noodmaatregel
Lening Bedrijfskapitaal
ingevolge het op 17 maart 2020 bekendgemaakte noodpakket ‘banen en
economie’ in het kader van het Coronavirus Covid-19

Aanvraag lening voor bedrijfskapitaal
Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het corona-virus te beteugelen, derven veel
zelfstandigen inkomsten. Om deze groep tijdelijk te ondersteunen, zodat zij na de crisis hun bedrijf
kunnen voortzetten, heeft het kabinet een tijdelijke voorziening opgesteld. Zelfstandige ondernemers met
financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt
GR de Bevelanden namens de gemeenten Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland en Reimerswaal.
Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal om acute
liquiditeitsproblemen op te lossen. Het moet dan gaan om dringende uitgaven zonder uitstelmogelijkheid
en u dient alle voorliggende voorzieningen te benutten (de mogelijkheden zoals genoemd in het
noodpakket, bijvoorbeeld de Compensatieregeling, verruiming BMKB, uitstel van betalingen bij de
Belastingdienst, uw bank etc.). Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een
mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
1. Persoonlijke gegevens aanvrager
Burgerservicenummer

:

Voornamen

:

Voorvoegsel en achternaam

:

Geboortedatum/geboorteplaats

:

Geslacht

:

Soort identiteitsbewijs (liefst paspoort of id kaart):
Nr identiteitsbewijs

:

Straatnaam, huisnummer, toevoeging

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer (vast en mobiel)

:

E-mailadres

:

Rekeningnummer (IBAN)

:

Bent u alleenstaand? Ga dan verder naar 3.
Heeft u een partner of bent u alleenstaande ouder? Vul dan de gegevens onder vraag 2 in.
2.

Leefvorm/Partner gegevens (indien van toepassing)

Indien u een aanvraag voor levensonderhoud heeft ingediend, dan kunt u deze vraag overslaan.
Burgerservicenummer partner

:

Voornamen

:

Voorvoegsel en achternaam

:

Geboortedatum/geboorteplaats

:

:
Geslacht
Soort identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart) :
Nr identiteitsbewijs

:

Welke kinderen staan bij u ingeschreven in de BRP:

-

1

3. Gegevens bedrijfsvorm
Naam bedrijf (indien van toepassing)

:

Kamer van Koophandel nummer

:

BTW nummer

:

4. Toelichting op de aanvraag
(Kunt u kort toelichten wat de effecten van de coronamaatregelen voor u zijn en waarom u gebruik wilt
maken van deze noodmaatregel. Welke verplichtingen kunt u op dit moment niet meer nakomen en hoe
hoog is uw kredietbehoefte?)

5. Verklaring en ondertekening
Ik verklaar dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld en machtig hierbij GR de Bevelanden
om onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. Ik verklaar er
mee bekend te zijn dat GR de Bevelanden de verstrekte gegevens opneemt in een persoonsregistratie.
Stuur het ingevulde aanvraagformulier per e-mail naar noodpakket@grdebevelanden.nl en voeg hierbij
de volgende kopieën/scans toe: een kopie van paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant), een
kopie van de voorzijde van het bankpasje van uw zakelijke rekening waarop u de uitkering wilt
ontvangen, een kopie van een actueel zakelijk bankafschrift, kopie inschrijving Kamer van Koophandel en
voorlopige cijfers 2019. Heeft u ook de gegevens van uw partner ingevuld, dan hebben wij van uw
partner ook een kopie paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant) nodig.
Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Handtekening Partner:

2

