Subsidie aanvraag formulier
Verordening stimulering detailhandel kernwinkelgebieden gemeente
Losser 2020 – 2023
Datum:
Afdeling:

Team Bedrijfsbureau

Dit formulier graag volledig ingevuld en met de benodigde bijlagen sturen naar het emailadres
gemeente@losser.nl of per post naar de Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Let op: het verzoek om subsidie wordt op grond artikel 7.2. onder c. van de Verordening
geweigerd, als u niet in het bezit bent van een omgevingsvergunning voor de uitvoering van de
(ver)bouwwerkzaamheden. Geadviseerd wordt om hiervoor eerst een aanvraag in te dienen via
het Omgevingsloket. https://www.omgevingsloket.nl
Meer informatie kunt u vinden op de website https://www.losser.nl/Ondernemers .Voor vragen
kunt u contact met ons opnemen via 053 - 53 77 444 of door ons een email via het digitale
contactformulier op de website www.losser.nl te sturen.
1. Gegevens aanvrager
Naam organisatie
 Organisatie / onderneming
 Particulier
Postadres
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Telefoonnummer
Emailadres
Website van de organisatie
KVK-nummer
2. Betaalbaarstelling
IBAN-Bankrekeningnummer
Naam rekeninghouder
Plaats
3. Waarvoor vraagt u subsidie aan (keuze maken)
 Gevelverbeteringsplan/ transformatieplan
 Transformatie van het vastgoed
 Gevelverbetering
 Verplaatsing
4. Subsidiebedrag
Gevraagd subsidiebedrag (conform de
Verordening stimulering detailhandel kernwinkelgebieden gemeente Losser 2020-2023)
5. Omgevingsvergunningsaanvraag
- nummer Omgevingsvergunningsaanvraag
- Uitkomst (concept-) omgevings vergunningsaanvraag

Verleend / geweigerd

6. Benodigde bijlagen
Heeft u de volgende bijlagen bijgevoegd?
Algemeen:
 Uittreksel Kamer van Koophandel (als u ondernemer bent).
 Uittreksel uit het kadaster (als u eigenaar van het pand bent).
 Ondergetekende machtiging (als u niet ingeschreven staat in het Kamer van Koophandel
register).
Plansubsidie (gevelverbetering/ transformatie):
 Ontwerp- of plan
 Betalingsafschrift
Gevelverbeteringssubsidie:
 Gevelverbeteringsplan
 Financiële kostenraming
Transformatiesubsidie:
 Transformatieplan
 Financiële kostenraming
Verplaatsingssubsidie:
 Financiële kostenraming

7. Ondertekening
De ondergetekende verklaart dat dit aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld. Met de
begroting maken wij aannemelijk dat we de gevraagde subsidie, tezamen met andere
middelen die ons ter beschikking staan en komen, op een verantwoorde wijze zullen
aanwenden voor de activiteiten met het doel waarvoor deze middelen worden verstrekt. De
subsidie-aanvrager verklaart bij deze tevens dat de organisatie een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten op grond van artikel 162, boek 6 van het
burgerlijk wetboek.
Datum aanvraag:
Plaats:

Naam aanvrager

Naam gemachtigde

Handtekening aanvrager

Handtekening gemachtigde

