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Aanvraag Subsidie
Realisatie veiligheidsmaatregelen
Veiligheid Kleine Bedrijven 2012
Veel bedrijven worden jaarlijks slachtoffer van criminaliteit. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers zich onveilig voelen, minder investeren en soms zelfs hun bedrijf sluiten. Met het  stimuleringsinstrument Veiligheid Kleine Bedrijven kunnen kleine bedrijven (maximaal 10 fte) subsidie krijgen voor een onafhankelijke veiligheidsscan en het realiseren van veiligheidsmaatregelen.
 
Agentschap NL
NL Innovatie
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
T +31 (0)88 602 58 58
E vkbinfo@agentschapnl.nl
www.veiligheidkleinebedrijven.nl
Het programma Energie Onderzoek Subsidie (EOS) stimuleert onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe technologie voor een duurzame energievoorziening. EOS richt zich op onder-nemingen, universiteiten en kennisinstellingen. Van idee tot marktintroductie.
Aanvraag Subsidie Realisatie veiligheidsmaatregelen Veiligheid Kleine Bedrijven 2012
Over dit formulier
-
Dit formulier is bijlage 9.4, bedoeld in artikel 9.12 onder b, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen.
-
Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen bij Agentschap NL voor het realiseren van veiligheids-maatregelen. 
-
Veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden naar aanleiding van de adviezen in een veiligheidsscan.
-
Veiligheidsmaatregelen moeten binnen 6 maanden na de datum van de beschikking tot subsidieverlening voor de veiligheidsscan gerealiseerd zijn. Ook de subsidie-aanvraag voor de realisatie van veiligheidsmaatregelen moet binnen deze 6 maanden ontvangen zijn bij Agentschap NL.
-
Lever dit formulier en verplichte bijlagen tijdig en volledig in bij Agentschap NL (het adres staat hiernaast).
-
Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met de Helpdesk Veiligheid Kleine Bedrijven: 088 - 602 58 58, bereikbaar maandag t/m woensdag van 9 tot 12 uur.
-
Let op! Als u dit formulier met de pen wilt invullen, vult u dan eerst de vragen a t/m c, vraag 1.6 en vraag 3.1 in voordat u dit formulier uitprint.
>
>
Als het gaat om innovatie
Aanvraag Subsidie Realisatie veiligheidsmaatregelen Veiligheid Kleine Bedrijven 2012
Aanvraag Subsidie
 van 
Realisatie veiligheidsmaatregelen
Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie
 
Komt u in aanmerking?
a.
Heeft de organisatie voor de vestiging of het bedrijfsmiddel waarvoor u de aanvraag indient, eerder subsidie voor het realiseren van veiligheidsmaat-regelen ontvangen?
> Op basis van deze informatie komt u helaas niet in aanmerking.
b.
Heeft de organisatie de afgelopen
drie jaren meer dan 200.000 euro
de-minimis subsidie ontvangen? 
> Op basis van deze informatie komt u helaas niet in aanmerking.
Het projectnummer vindt u in
de verleningsbrief die u heeft 
ontvangen van Agentschap NL. 
c.
Projectnummer uitgevoerde veiligheidsscan
1
Gegevens aanvrager
 
 
 
Let op! Het KvK-nummer
moet overeenkomen met de
NAW-gegevens zoals deze
 geregistreerd zijn bij de Kamer
van Koophandel.
1.1
Naam organisatie
1.2
KvK- en vestigingsnummer
KvK-nummer
Vestigingsnummer
1.3
Postadres
Huis- of postbusnummer
Huisnummertoevoeging
Straat of postbus
1.4
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
1.5
Land
1.6
Is uw vestigingsadres anders dan 
uw postadres?
1.7
Vestigingsadres
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Straat
1.8
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
1.9
Land
Land
Zie voor meer informatie 
agentschapnl.nl/
subsidiespelregels
  
 
IBAN
  
 
BIC
2
Contactpersoon bij de aanvrager
2.1
Contactpersoon 
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
2.2
Telefoon 
2.3
Mobiel
2.4
E-mail
3
Intermediair
Een voorbeeld van een 
machtiging vindt u op 
agentschapnl.nl/
subsidiespelregels
3.1
Is er een intermediair 
gemachtigd om namens 
de aanvrager de aanvraag 
in te dienen?
3.2
Naam organisatie
3.3
KvK-nummer
3.4
Postadres
Huis- of postbusnummer
Huisnummertoevoeging
Straat of postbus
3.5
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
3.6
Land
3.7
Contactpersoon 
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
3.8
Telefoon 
3.9
Mobiel
3.10
E-mail
4
Gerealiseerde veiligheidsmaatregelen
De subsidie bedraagt 50% van
de kosten en is maximaal 
 € 700,-.
4.1
Geef aanwelke veiligheidsmaatregelen zijn 
gerealiseerd, wat de kosten 
daarvan zijn geweest en hoeveel
subsidie u daarvoor wilt
aanvragen. 
 
               Soort veiligheidsmaatregelen               
Kosten (excl. BTW)                                        Subsidie
 
5
Checklist bijlagen
 Let op! Uw aanvraag kan pas 
worden behandeld wanneer 
alle verplichte bijlagen zijn ingeleverd die in uw situatie vereist zijn. 
5.1
Kruis aan welke bijlagen u 
meestuurt
> Cameraplan is alleen van toepassing als een camerasysteem is aangeschaft. Het
> cameraplan dient door de leverancier/installateur geleverd te worden.
6
Verklaring en ondertekening
-
Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.
-
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
-
Ik verklaar dat de veiligheidsscan door een veiligheidsadviseur is uitgevoerd.
6.1
Ondertekenaar 
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
6.2
Organisatie 
> Let op! U moet beschikken over een rechtsgeldig ondertekende machtiging.
6.3
Datum 
Dag
Maand
Jaar
6.4
Handtekening
7
Vervolg
U levert het formulier inStuur het ingevulde en ondertekende formulier tijdig naar Agentschap NL. Het adres  vindt u bovenaan bladzijde 1 van dit formulier. 
 
Heeft u nog vragen?Neem dan contact op met Agentschap NL. De contactgegevens vindt u bovenaan bladzijde 1 van dit formulier.
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