Aanvraagformulier
kleine/grote
mobiliteitsvouchers
Subsidieprogramma
Mobiliteitsvouchers
Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar:
Agentschap NL
NL Milieu en Leefomgeving
Postbus 10073
8000 GB ZWOLLE
Meer informatie
Voor uitgebreide toelichting bij het aanvraagformulier:
- website www.agentschapnl.nl/mobiliteitsvouchers
- telefoon [088 602 34 00] (op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur)

1

Gegevens aanvrager kleine/grote voucher

1

Naam organisatie
1. Hier vult u de gegevens in van
de werkgever die een kleine of
grote mobiliteitsvoucher wil
aanvragen.

Postadres
Postcode

Plaats

Land
2. De SBI code kunt u telefonisch
opvragen bij de Kamer van
koophandel.
3. Vul hier in hoeveel werknemers
er op de loonlijst van de
organisatie staan per 1 januari van
het jaar van indiening van de
aanvraag. Het aantal medewerkers
mag minimaal 25 en maximaal 250
zijn om in aanmerking te komen
voor een voucher.

Bezoekadres
Postcode

Plaats

Land
Inschrijfnummer KvK

Rechtsvorm

Jaar van inschrijving

SBI-code

Aantal werknemers

3

Is al bekend bij welke
erkende adviseur u de
voucher gaat
inwisselen?

2

medewerkers
x Ja; Naam bedrijf: KiekendiefPerspectiefN
Naam adviseur: Neeske Abrahamse
Telefoonnummer: 0320-228300 / 06-17162783

Is voor uw organisatie een verzoek tot surseance van
betaling, tot faillissement, of tot het van toepassing
verklaren van de schuldsaneringsregeling ingediend?

Ja

Nee
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4.

Vul hier de contactgegevens van
de aanvrager in. Indien er sprake is
van een intermediair die de
correspondentie voert, vul dan in
het volgende blok de
contactgegevens van de
intermediair in.

Naam

5.

Functie
Telefoon

Fax

E-mail

Mobiel
5

Naam organisatie

KiekendiefPerspectief

Postadres

Schouw 40-13

Postcode

8232 AM

Naam

Neeske Abrahamse

Titel(s)

drs.

Functie

Adviseur

Telefoon

0320-228300

E-mail

Lelystad
Dhr.

x Mw.

Fax

6

Kleine mobiliteitsvoucher voor het
Grote mobiliteitsvoucher. Vul hier de begrote
uitvoeren van een mobiliteitsscan ter waarde advieskosten voor het implementatieproject in
van € 1.500
€ …………………………………………

Het blijft ook mogelijk de kleine en
grote voucher afzonderlijk van
elkaar aan te vragen.

5.

Plaats

Neeske@KiekendiefPerspectief.nl Gsm 06-17162783

4. Aangevraagde mobiliteitsvoucher
6. U kunt een kleine en grote
voucher tegelijkertijd aanvragen.
Kruist u dan beide opties aan.
Voorwaarde is wel dat u de
mobiliteitsscan heeft afgerond
voordat u de grote voucher inzet.

Mw.

Titel(s)

3. Contactpersoon intermediair
Alleen invullen als de
correspondentie betreffende deze
aanvraag via een intermediair moet
lopen.

Dhr.

Het subsidiebedrag bedraagt tweederde van de advieskosten
exclusief BTW met een maximum van € 4.500.

Ondertekening7
Ondergetekende verklaart dat alle voor de aanvraag benodigde stukken zijn
bijgevoegd en dat hij/zij bekend is met de inhoud, voorwaarden en procedures van
het Subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers.

7. Deze persoon dient namens de
aanvrager tekenbevoegd te zijn.
Indien de aanvraag wordt ingediend
door een intermediair dient er een
machtiging te zijn bijgevoegd die
ondertekend is door de aanvrager.
Een format voor deze machtiging
vindt u als bijlage 1 bij dit formulier.

Aldus naar waarheid ingevuld:
7
Naam
Functie
Organisatie
Datum

Plaats

Handtekening
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6.
8. Met deze verklaring moet u aangeven of
uw onderneming al eens eerder subsidie
heeft gehad die valt onder de deminimisverordening. Het wordt aanbevolen
eerst de toelichting te lezen op www.
agentschapnl.nl/mobiliteitsvouchers.

Verklaring de-minimissteun8 (verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis
steunbedragen als bedoeld in de de-minimis verordening (PbEU 2006, L 379)
1. Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de in de aanvraag genoemde
onderneming, evenals aan het eventuele gehele moederconcern waartoe de
onderneming behoort;

Geen de-minimissteun is verleend.
Over de periode van het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft uw
onderneming niet eerder de-minimissteun ontvangen.

Wel de-minimissteun is verleend maar voor andere kosten dan die waarvoor nu
steun wordt gevraagd.
Over de periode van het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft uw
onderneming eerder de-minimissteun ontvangen voor andere kosten tot een bedrag van €
Indien deze optie voor u van toepassing is dient u een kopie waaruit het verlenen van de steun
blijkt mee te sturen als bijlage bij deze aanvraag.

Wel de-minimissteun is verleend voor dezelfde kosten als die waarvoor u nu steun
vraagt.
Over de periode van het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft uw
onderneming eerder de-minimissteun ontvangen voor dezelfde kosten tot een bedrag van €
Indien deze optie voor u van toepassing is dient u een kopie waaruit het verlenen van de steun
blijkt mee te sturen als bijlage bij deze aanvraag.

Eerder andere steun is verleend voor dezelfde kosten als die waarvoor u nu steun
vraagt.
Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is reeds staatsteun verleend tot een totaal bedrag
van €
Deze staatssteun is verleend op grond van een vrijstellingsverordening, kaderregeling,
beschikking of besluit van de Europese Commissie.
Indien deze optie voor u van toepassing is dient u een kopie waaruit het verlenen van de steun
blijkt mee te sturen als bijlage bij deze aanvraag

9. De-minimissteun mag niet worden
verleend als de steun in één van de
hiernaast benoemde sectoren valt.

2. Valt uw onderneming in onderstaande sector9;
- steun aan ondernemingen die in moeilijkheden
verkeren,
- aan ondernemingen die actief zijn in de
visserijsector,aan
- ondernemingen die landbouwproducten produceren,
exportsteun of steun waarbij binnenlandse producten
worden bevoordeeld ten opzichte van ingevoerde
producten,
- steun aan ondernemingen die actief zijn in de
kolenindustrie,
- aan ondernemingen voor de aanschaf van
vrachtwagens.
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Nee, mijn onderneming valt niet
in de hiernaast genoemde
categorieën.
Ja, mijn onderneming valt in één
van de hiernaast genoemde
categorieën.
Toelichting:
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Bijlage 1
Machtiging Subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers
Door het invullen en ondertekenen van dit document machtigt u uw mobiliteitsadviseur (of een ander) om voor u een
aanvraag voor een Mobiliteitsvoucher in te dienen. Met de machtiging kan de adviseur het subsidietraject verder namens u
afhandelen.
U kunt uw adviseur ook in één keer machtigen voor zowel de aanvraag van een Kleine Mobiliteitsvoucher voor een
mobiliteitsscan, als voor een Grote Mobiliteitsvoucher voor een implementatietraject (kruis dan de 1e twee keuzeopties aan).

Ondergetekende (aanvrager)

Machtigt hierbij

Naam organisatie:

____________________________

Contactpersoon:

____________________________

Functie:

____________________________

Naam organisatie:

KiekendiefPerspectief

Contactpersoon:

Neeske Abrahamse

Functie:

Adviseur

tot (aankruisen wat van toepassing is):
O

het indienen van een aanvraag voor een Kleine Mobiliteitsvoucher en het uitvoeren van (rechts)handelingen in
verband met deze aanvraag.

O

het indienen van een aanvraag voor een Grote Mobiliteitsvoucher en het uitvoeren van (rechts)handelingen in
verband met deze aanvraag.

O

het uitvoeren van (rechts)handelingen in verband met de eventueel te voeren bezwaar- en/of beroepsprocedure

Deze machtiging wordt verleend met het recht van substitutie.
Datum:

____________________________

Plaats:

____________________________

Handtekening contactpersoon aanvrager:
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