
 

 

 

 

 

 

 

 

Graag getekend formulier scannen en mailen naar gemeente@bernheze.org 

Aanvraagformulier Stimuleringslening sociaal-maatschappelijke accommodaties 

Gegevens aanvrager: 

Naam vereniging/stichting    ………………………………………………………………… 

Naam (bestuurslid, zoals geregistreerd bij KvK) ………………………………………………………………… 

Functie bestuurslid   ………………………………………………………………… 

Burgerservicenummer    …………………………………………………………………  

Telefoonnummer   ………………………………………………………………… 

E-mail adres    ………………………………………………………………… 

Accommodatie adres: 

Straatnaam en huisnummer   …………………………………………………………………  

Postcode en woonplaats    ………………………………………………………………… 

Gegevens Kadastrale aanduiding Gemeente …………………. Sectie ………. Nummer(s) ………………  

Is een omgevingsvergunning noodzakelijk  Ja / Nee 

Als deze noodzakelijk is, is deze al aangevraagd Ja / Nee 

Zo ja, wanneer …………………………… zaaknummer ……………………………  

(indien nog geen vergunning is aangevraagd, maar deze wel noodzakelijk is, dan kunt u geen lening aanvragen) 

 

Te treffen maatregelen: 

Korte omschrijving te treffen maatregelen: 

…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………  

Namen uitvoerder(s), aannemer(s), installateur(s) en/of leverancier(s): 

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Graag getekend formulier scannen en mailen naar gemeente@bernheze.org 

Planning van de werkzaamheden:  

Start werk ………………………………… Werk gereed  ………………………………… 

Totaal (geraamde) kosten inclusief BTW    ………………………… , …… 

Is op grond van een andere regeling subsidie toegekend Ja / Nee 

Zo ja, welke regeling  ……………………………………………………  welk bedrag  ……………… , …… 

 

Gevraagde lening ……………… , ……  

(Voor de lening komen in aanmerking de geoffreerde kosten minus de toegekende subsidie uit andere regelingen.) 

 

Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens aanwezig te zijn:  

- Kopie offerte(s) 

- Kopie van een eerdere subsidiebeschikking m.b.t. de aan te brengen energiebesparende maatregel 

- Uittreksel KvK (voor zover van toepassing) 

- De meest recente jaarrekening en begroting van de aanvrager 

 

- De aanvrager verklaart:  

a) bekend te zijn met de Verordening Stimuleringslening verduurzaming sociaal-maatschappelijke 

accommodaties 2022 gemeente Bernheze;  

b) bekend te zijn met de voorwaarden van SVn 

c) bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken 

wanneer er aan een of meer voorwaarden van bovenstaande verordening niet worden voldaan; 

d) dat de treffen voorzieningen aan de accommodatie zullen worden gerealiseerd overeenkomstig de in dit 

aanvraagformulier bedoelde vergunning; 

e) een compleet overzicht is verschaft van alle toegekende subsidies; 

f) dat de bij deze aanvraag gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag; 

g) ermee in te stemmen om – als daarom verzocht wordt – toegang te verlenen aan een ambtenaar die 

belast is met controle. 

 

Ondertekening: 

De aanvrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Heesch, ………………………………………………………… (datum) 

 

………………………………………………………… 

Handtekening aanvrager  


