Aanvraagformulier aanvullende lening tijdelijke
voorziening bedrijfskrediet voor zzp en MKB
Persoonsgegevens
Geboortedatum aanvrager: ......................................................................................
Voornamen: ...........................................................................................................
Voorvoegsel: ..........................................................................................................
Achternaam: ..........................................................................................................
E-mailadres: ..........................................................................................................
Telefoonnummer: ...................................................................................................
Hoe hoog is de lening die u nu wil aanvragen? NB: Het totale bedrag van de eerste en de
tweede aanvraag kan maximaal € 10.157 zijn.
Dit bedrag geldt per bedrijf of zelfstandig beroep. € ....................................................
Wat is de reden dat u een tweede aanvraag doet? Voor welke financiën heeft u de
aanvullende lening nodig?

Ik








verklaar dat:
de gegevens van mijn eerste aanvraag niet zijn gewijzigd;
naast mij, niemand anders via deze regeling, een aanvraag doet voor dit bedrijf;
ik de lening voor het bedrijfskapitaal niet gebruik voor het herfinancieren van
bestaande leningen;
er bij mijn onderneming geen sprake is van surseance van betaling;
mijn onderneming niet is staat van faillissement is;
ik ervan op de hoogte ben dat, wanneer ik een aanvraag voor een lening
bedrijfskapitaal doe en dit wordt toegekend, mijn onderneming staatssteun ontvangt;
wanneer ik later dit (kalender)jaar nog andere vormen van staatssteun of
de minimissteun krijg (bijvoorbeeld vanuit andere noodmaatregelen i.v.m. het
coronavirus) voor mijn onderneming ik dit onmiddelijk aan de gemeente zal
laten weten.

De gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de aanvraag en gekoppeld aan de gegevens voor een
eventuele aanvraag tijdelijke regeling BBZ levensonderhoud. Uw informatie kan gebruikt worden voor
economische maatregelen. Websiteversie 5-6-2020

Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken meestuurt met deze tweede aanvraag
bedrijfskrediet? Zonder deze stukken kunnen wij geen beoordeling maken.
 bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet
Wij verzoeken u vriendelijk om deze brief, ingevuld en met de bewijsstukken te mailen
aan postbus@meppel.nl met onderwerp: Aanvraag BBZ Corona Krediet. Als mailen niet
lukt, dan kun u gebruik maken van de post, Gemeente Meppel, Aanvraag BBZ Corona
Krediet, Postbus 501, 7940 AM Meppel.
Datum:

......................................

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

..................................................

..................................................

De gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de aanvraag en gekoppeld aan de gegevens voor een
eventuele aanvraag tijdelijke regeling BBZ levensonderhoud. Uw informatie kan gebruikt worden voor
economische maatregelen.

