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Sociaal Innovatiefonds 
Investeringsmemorandum template 
 
Dit document  dient te worden ingevuld door de werkgever of de penvoerder van 

het cluster van werkgevers dat een aanvraag indient voor financiering vanuit het 

Sociaal Innovatiefonds voor een investering om groepen mensen uit de doelgroep 

banenafspraak aan te nemen. Aan de hand van de informatie uit dit 

investeringsmemorandum wordt de aanvraag voor financiering beoordeeld 

volgens het fiatteringsproces van het Sociaal Innovatiefonds.  

 

Naam onderneming: <> 
 
Pitch van de noodzaak van financiering vanuit het SIF: 

 

Leg in een paar alinea’s uit: 

 

• De onderneming en de beoogde investering; 

• Wat de financieringsbehoefte is (omvang en soort) en voor wat voor 

investering deze financiering ingezet zal worden; 

• Hoe de investering resulteert in het op duurzame wijze aannemen van 

groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Overzicht financiering 
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Onderneming (/penvoerder):  

Oprichtingsdatum:  

Website:    

Overige werkgevers in geval aanvraag cluster (optioneel):  

  

Financieringsvorm:  [in te vullen: lening] 

Financieringsbedrag: [in te vullen, tussen de 100.000 tot 500.000 EUR] 

Bruto rente:   [in te vullen door SIF] 

Looptijd: van [dd maand jjjj] tot en met [dd maand jjjj]  

[in te vullen door SIF] 

Aflossing: start per [datum] en vervolgens [per kwartaal]  

[in te vullen door SIF] 

Rentebetaling:  start per [datum] en vervolgens [per kwartaal]  

[in te vullen door SIF] 

Achterstelling: [in te vullen door SIF] Lees op de website van onze 

partner StartGreenCapital/ One Planet Crowd wat 

achterstelling inhoudt  

Zekerheden:  [in te vullen door het SIF] Lees op de website van onze 

partner StartGreenCapital/ One Planet Crowd wat 

zekerheidsrechten inhoudt  

Borgstelling: [in te vullen door SIF]  

 

 

 

  

https://www.oneplanetcrowd.com/nl/s/achterstelling
https://www.oneplanetcrowd.com/nl/s/achterstelling
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Investeringsmemorandum van de 
werkgever 

Over ons 
Geef een korte omschrijving van uw onderneming en noem in minimaal 3 en 

maximaal 10 bullet points een aantal mijlpalen van uw onderneming, 

bijvoorbeeld: 

• Wanneer opgericht 

• Hoe lang na oprichting positieve cashflow 

• Aantal producten verkocht 

• Ontwikkeling van de groei van de onderneming 

• etc. 

 

Ons team 
Wie zijn de sleutelpersonen in het team? In het geval het een clusteraanvraag 

betreft dienen hier alle sleutelpersonen van de betrokken werkgevers benoemd 

te worden.  

Geef van het Managementteam een overzicht van naam, functie, achtergrond en 

eerdere ervaring. Voeg een link toe naar LinkedIn profiel. 

 

Naam Functie Achtergrond 

[naam van persoon 

met link naar 

linkedin profiel] 

[CEO] • [Bijv. vorige baan] 

• [Bijv. bekendste prestatie] 

[naam van persoon 

met link naar 

linkedin profiel] 

[CEO] • [Bijv. vorige baan] 

• [Bijv. bekendste prestatie] 

[naam van persoon 

met link naar 

linkedin profiel] 

[CEO] • [Bijv. vorige baan] 

• [Bijv. bekendste prestatie] 

 

Beschrijf uit hoeveel personen de organisatie in totaal bestaat en of momenteel 

de doelgroep banenafspraak al in wordt gezet. Als dit het geval is, neem op welk 

percentage (en absoluut aantal) van de werknemers behoort tot de doelgroep en 

welke functies zij vervullen. 
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Onze producten/diensten en ons verdienmodel 
 

Beschrijf hier kort en bondig de belangrijkste zaken met betrekking tot uw 

onderneming. 

 

• Beschrijf kort uw product/dienst door de ogen van een potentiële klant. Welk 

probleem lost u op voor uw klant? 

• Wat is uw verdienmodel? In een verdienmodel zet u uiteen hoe u met uw 

onderneming geld gaat verdienen. U maakt hierin duidelijk waar uw 

inkomsten vandaan komen. 

• Beschrijf de markt en uw doelgroep(en), geografische aandachtsgebieden, 

distributiekanalen. Welke trends en innovaties spelen er die de omvang van 

de markt onderbouwen. 

Voorbeeld: markt voor [product] in [geografie] is €XX. Jouw onderneming 

bedient nu X% van de markt en verwacht te kunnen groeien naar X%. Licht 

berekening van marktgrootte en indien van toepassing de verwachtte groei 

in marktaandeel kort toe. 

• Wie zijn de belangrijkste klanten en leveranciers? Wat is uw 

onderhandelingspositie ten opzichte van uw klanten en leveranciers? Welke 

afspraken zijn gemaakt? 

• Beschrijf zo concreet mogelijk uw directe en indirecte concurrenten. Wat is 

uw positie in de markt t.o.v. de concurrenten (bv. marktleider, in top 3, 

specialist)? 

Is de huidige competitie in de markt groot? Geef duidelijk aan wat uw bedrijf 

beter maakt dan de concurrentie, wat zijn uw unique selling points? 

• Kunnen nieuwe concurrenten makkelijk toetreden en hetzelfde 

businessmodel opzetten of zijn er belemmeringen die het lastig maken deze 

markt te betreden? 

• Is er dreiging van vervangende producten of diensten? 

• Geef een toelichting op de opschaalbaarheid van het concept van de 

investering. 
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Onze financieringsbehoefte en waar wij het geld aan 
gaan besteden 
 

Beschrijf kort en bondig de totale financieringsbehoefte en waar u het geld aan 

gaat besteden.  

 

• Wat is de totale financieringsbehoefte (omvang en soort) en hoeveel komt 

daarvan uit eigen middelen (bij voorkeur minimaal 15%) of andere bronnen? 

• Wat is de financieringsbehoefte waarvoor de aanvraag bij het Sociaal 

Innovatiefonds wordt gedaan (omvang en soort)? 

• Geef een specificatie waaraan het geld zal worden besteed (bv. investeringen 

in de inzet van inclusieve technologie, apparatuur/ machines, of de 

implementatie van herontwerp van werk). 

o Bij voorkeur heeft de investering een innovatief karakter, danwel wordt 

er gebruik gemaakt van inclusieve technologie om het werk toegankelijk 

te maken voor mensen uit de banenafspraak. 

• Geef aan welke drempels er zijn ervaren bij het verkrijgen van deze 

financiering op reguliere wijze (ervaren drempels in het rondmaken van de 

business case). Neem hierbij tevens op bij welke financiers/organisaties deze 

drempels zijn ervaren. 

• Beschrijf hier kort de andere (beoogde) financiers van het project (indien van 

toepassing), inclusief de status (actief/toezegging/weigering). 

o Inclusief schriftelijke verklaring van andere financiers (waaruit blijkt 

waarom men wel of niet mee wil financieren). 

 

Geef deze omschrijving alsmede in cijfers weer aan de hand van onderstaand 

voorbeeld.  

 

Financieringsbegroting 

Besteding  
 

% Herkomst   % 

Item 1            450.000  73% Bancaire lening              75.000  12% 

Item 2              80.000  13% Financiering vanuit SIF            500.000  81% 

Item 3              35.000  6% Eigen inbreng              25.000  4% 

Eenmalige kosten  

(e.g. 

financieringskosten) 

             35.000  6% Uit liquide middelen              20.000  3% 

Reserves               20.000  3% …      

…           

            

Totaal            620.000  100% Totaal            620.000  100% 
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Investering leidt tot aannemen van groepen mensen uit de 
doelgroep 
 

• Beschrijf hoe de investering waarvoor financiering wordt aangevraagd 

stapsgewijs leidt tot het aannemen van groepen mensen uit de doelgroep 

banenafspraak en evt statushouders of andere doelgroepen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. 

o Beschrijf dit zo concreet mogelijk: investering leidt tot X, wat leidt tot het 

aannemen van mensen uit de doelgroep banenafspraak en evt 

statushouders of andere doelgroepen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, als voldaan is aan voorwaarde Y. 

• Geef aan hoeveel additionele banen (waarbij de definitie i.h.k.v. de 

banenafspraak wordt gevolgd: één baan staat voor 25,5 verloonde uren per 

week), inclusief wat voor functies, gerealiseerd worden voor mensen uit de 

doelgroep banenafspraak. 

o Beschrijf dit zo concreet mogelijk: x aantal banen / tussen x en y aantal 

banen afhankelijk van externe factor z. 

• Geef aan of de medewerkers in loondienst bij uzelf worden aangenomen of 

via een uitzend/detachering/payroll-constructie. 

• Beschrijf het personeelsbeleid gericht op de doelgroep: 

o Beschrijving in hoeverre het personeel uit de kwetsbare doelgroep 

beschikbaar en inzetbaar is (ook in het licht van de huidige Covid-19 

crisis). Geef hierbij een onderbouwing dat een tijdige aanlevering van 

passende kandidaten uit de doelgroep is geborgd. 

• Beschrijf de afspraken/ arrangementen met de arbeidsmarktregio 

(gemeente/werkbedrijf/UWV) betreffende de toeleiding van personeel uit de 

doelgroep banenafspraak en evt statushouders of andere doelgroepen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. 

o Verklaring van steun van relevante partners uit de arbeidsmarktregio 

(o.a. gemeente, werkbedrijf, UWV), refereer hierbij naar de bijlage. 

Bijdrage aan het realiseren van de doelen van het Sociaal 
Innovatiefonds 
 

Beschrijf hoe met de investering waarvoor financiering wordt aangevraagd een 

bijdrage wordt geleverd aan de doelen van het Sociaal Innovatiefonds te weten: 

• Duurzaam dienstverband voor mensen met een banenafspraakindicatie  en 

evt statushouders of andere doelgroepen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (minimaal 1 jaar); 

• Kwalitatief goed werk (baantevredenheid, ontwikkelmogelijkheden en 

passend niveau); 

• Inclusieve arbeidsorganisatie (de gedragingen van personen in de organisatie 

leiden tot het aannemen en in dienst houden van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt). 
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De bovenstaande drie doelen zullen t/m eind 2023 (indicatief) gemeten worden. 

Hiervoor is medewerking vanuit de werkgever (of het cluster aan werkgevers; en 

eventuele andere partners) een vereiste voor financiering vanuit het SIF. 

Voor de drie doelen zullen de volgende indicatoren in de pilotfase worden 

gemeten: 

• Duurzaam dienstverband voor mensen met een banenafspraakindicatie  

(minimaal 1 jaar) en evt statushouders of andere doelgroepen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt 

o Aantal werknemers uit banenafspraak en evt statushouders of andere 

doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt  die minstens 1 jaar 

in dienst zijn bij uw organisatie als gevolg van de investering 

gefinancierd door het SIF die voor de investering niet in dienst waren bij 

u (additioneel op eventuele andere werknemers uit de doelgroep 

banenafspraak die bij u in dienst zijn); 

o Aantal werknemers uit banenafspraak en evt statushouders of andere 

doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt die minstens 1 jaar 

in dienst zijn bij een externe organisatie (bv 

uitzends/detacheringsbureau) die bij u werkzaam zijn als gevolg van de 

investering gefinancierd door het SIF die voor de investering niet in 

dienst waren bij u (additioneel op eventuele andere werknemers uit de 

doelgroep banenafspraak die bij u ingeleend zijn). 

• Kwalitatief goed werk (baantevredenheid, ontwikkelmogelijkheden en 

passend niveau): 

o Tevredenheid met hun baan van de hiervoor genoemde groepen 

werknemers (op basis van enquête of focusgroep); 

o Tevredenheid met hun ontwikkelmogelijkheden van de hiervoor 

genoemde groepen werknemers (op basis van enquête of focusgroep); 

o Tevredenheid met het niveau van hun werkzaamheden van de hiervoor 

genoemde groepen werknemers (op basis van enquête of focusgroep). 

• Inclusieve arbeidsorganisatie (de gedragingen van personen in de organisatie 

leiden tot het aannemen en in dienst houden van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt): 

o Uitkomsten 0-meting (bij financiering vanuit het SIF) en 1-meting (1 jaar 

na financiering vanuit het SIF) van vragen afkomstig uit de Vragenlijst 

Inclusief Ondernemen waaruit een score komt over de inclusiviteit van 

de arbeidsorganisatie (en de factoren die de inclusiviteit beïnvloeden in 

kaart worden gebracht).  

 

☐  

Vink aan dat u bereid bent om mee te werken aan de monitoring en evaluatie van 

de pilot die door SEO Economisch Onderzoek wordt uitgevoerd. 
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Onze organisatiestructuur 
Hoe ziet uw organisatiestructuur eruit?  

• Beschrijf hier de organisatiestructuur en rechtsvormen (bv. eenmanszaak, 

VOF, BV). 

• Beschrijf rechtspersonen, wie is aandeelhouder, met welke percentages. 

• Voeg organogram toe. Zie voorbeeld hieronder. Geef met kleur aan welke BV 

het Sociaal Innovatiefonds mogelijk zal financieren. 

 

 

☐ Vink aan dat u en de aan u verbonden personen bereid zijn te worden 

getoetst conform het customer due diligence-beleid van de fondsmanager. 

 

Ten behoeve van de client due diligence, dient u de volgende stukken te 

overleggen (vink hierbij aan dat u de stukken heeft meegestuurd): 

☐ CDD intake formulier OPC (wordt meegestuurd met het 

investeringsmemorandum) 

☐ KvK uittreksels 

☐ Kopie paspoort/ ID projecteigena(a)r(en), bestuurders en UBO’s 

☐ VOG bestuurders onderneming(en)  

☐ BKR afschrift ontvangen (bij persoonlijke aansprakelijkheid of borg) 

☐ IB aangifte (bij persoonlijke aansprakelijkheid of borg) 

☐ Verklaring kennisgeving partner (bij persoonlijke borg of aansprakelijkheid) 

☐ 1_88 borgstelling of goedkeuringsverklaring partner ontvangen  

(bij persoonlijke borg of aansprakelijkheid) 

☐ Kopie bankafschrift met tenaamstelling conform leenovereenkomst 

☐ Statuten onderneming(en) 

Aandeelhouder 1 
(50%) 

Aandeelhouder 2 
(50%) 

 

Holding BV 
(100%) 

Werkmaat-
schappij BV 



       10 

Financiële positie van de onderneming 
Voeg de winst- en verliesrekening , balans en cash flow statement voor de 

gehele looptijd van de lening toe. Voeg indien beschikbaar ook de historische 

cijfers (op basis van (goedgekeurde) jaarrekeningen) van de afgelopen 2 jaar toe. 

 

Winst en verliesrekening 

Geef op basis van onderstaand format een overzicht van de belangrijkste 

inkomsten en uitgaven met een korte toelichting/ onderbouwing van de 

prognoses. 

 

 

Tip: Schrijf zo kort en feitelijk mogelijk.  

Dus NIET: “XXX gaat met haar super innovatieve product ontzettend snel de 

markt veroveren en groeit naar een omzet van €7,5 miljoen in vijf jaar.”  

Wel goed: “XXX begroot komende jaar een omzet van €2 miljoen, waarvan €1,2 

miljoen reeds getekende contracten zijn. Aangenomen dat XXX jaarlijks 30% 

groeit in omzet, verwachten wij een omzet van €7,5 miljoen in 2025.” 

 

Kasstroomoverzicht 

Beschrijf kort de financiële positie van uw bedrijf qua rendement en liquiditeit in 

de laatste X jaren en geef een korte onderbouwing van de prognoses. Neem hier 

bewijsstukken (zoals contracten of offerteaanvragen) op ter ondersteuning. 

In het geval u een lening afsluit: Leg uit hoe u de lening terug kunt betalen aan 

de hand van de gepresenteerde cijfers. 
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Balans 

Geef hier een korte toelichting op de balans en (de ontwikkeling van) uw 

solvabiliteit in de afgelopen X jaren. 

• Hoe is uw bedrijf momenteel gefinancierd? Geef informatie over naam 

kredietverlener en/of investeerder, bedrag, looptijd, rente en verstrekte 

zekerheden. Voorbeeld: Partij XX heeft €XX geïnvesteerd op datum XX en bezit 

nu X% van de aandelen. Voorbeeld: XXX heeft een lening van €XXX afgesloten 

bij XXX op datum XXX tegen X% rente. Hiervan staat nog €XX open. De lening 

zal volledig afgelost zijn op datum XXX. Er is een eerste pandrecht gevestigd op 

XXX. 
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Zekerheden van de lening 
 

• De leningnemer is/zijn [naam leningnemer], [naam leningnemer] en [naam 

leningnemer]. 

• De (huidige en toekomstige) voorraad en inventaris van [naam bedrijf] worden 

verpand aan de investeerders. 

• De heer [naam borg] geeft een persoonlijke borgstelling af voor € [bedrag]. 

Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. 

• De heer [naam borg] geeft een persoonlijke borgstelling af voor € [bedrag]. 

Deze borgstelling heeft op dit moment volledige materiële waarde. 

• Deze lening is achtergesteld bij [naam instelling]. 

• Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring 

overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen 

van [naam bedrijf] mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen 

vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Sociaal 

Innovatiefonds) 35% of lager is. 

 
Tijdslijn 
 

Neem een overzichtelijke tijdslijn op van het beoogde project. 

 

Partners en adviseurs 
 

Indien van toepassing: geef namen van accountant, bedrijfskundig adviseur, 

bankrelatie, juridisch adviseurs, etc. 
 

Nadere informatie over de risico’s 
 

Korte beschrijving van de drie belangrijkste risico’s voor aflossing van de lening 

(/garantstelling): 

 

1) … 

2) … 

3) … 

 

<< beschrijving van de overig risico’s aan de hand van de volgende structuur >> 

 

<<indien van toepassing>> 

Afhankelijkheid van [vergunningen/subsidies/etc.]: het risico bestaat dat [uitleg 

risico] omdat [toelichting waarom dit risico er is]. Dit betekent dat [toelichting 
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wat de consequentie is voor de onderneming en het Sociaal Innovatiefonds als 

het risico zich verwezenlijkt]. 

 

<<indien van toepassing>>  

Financieringsrisico: er is sprake van een financieringsrisico omdat [toelichting 

waarom dit risico er is]. Dit betekent dat [toelichting wat de consequentie is voor 

de onderneming en het Sociaal Innovatiefonds als het risico zich verwezenlijkt]. 

 

<<indien van toepassing>> 

Belangenconflicten: er is een risico op belangen van de [bestuurders/beheerder] 

die conflicteren met de belangen van het Sociaal Innovatiefonds omdat 

[toelichting waarom dit risico er is]. Er is een risico op belangen van andere 

gelieerde partijen die conflicteren met de belangen van het Sociaal 

Innovatiefonds omdat [toelichting waarom dit risico er is]. Dit betekent dat 

[toelichting wat de consequentie is voor de onderneming en het Sociaal 

Innovatiefonds als het risico zich verwezenlijkt]. 

<<indien van toepassing>> 

Vervroegde aflossing: er is sprake van het risico op vervroegde aflossing omdat 

[toelichting welke redenen van vervroegde aflossing er zijn en waarom dit risico 

er is]. Dit betekent voor het Sociaal Innovatiefonds dat [toelichting wat de 

consequentie is als het risico zich verwezenlijkt]. 

 

<<indien van toepassing>>  

Rangorde aflossing: aflossing gebeurt nadat [beschrijving relevante kosten, 

aflossingen en andere uitgaven] [is/zijn] voldaan. Het risico bestaat dat de 

onderneming onvoldoende liquide middelen overhoudt om de lening af te 

lossen. Dit betekent voor het Sociaal Innovatiefonds dat [toelichting wat de 

consequentie is als het risico zich verwezenlijkt]. 

In geval van faillissement hebben de volgende uitkeringen voorrang op de 

aflossing van de lening: [beschrijving relevante uitkeringen]. Dit betekent voor 

het Sociaal Innovatiefonds dat [toelichting wat de consequentie is als het risico 

zich verwezenlijkt]. 

 

<<indien van toepassing>> 

Beperkt eigen vermogen: het eigen vermogen van de onderneming is beperkt 

ten opzichte van het vreemd vermogen. Dit betekent dat de buffer aan eigen 

vermogen klein is waardoor bij tegenvallende resultaten de onderneming 

relatief snel niet meer aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen. 

<<indien van toepassing, vermelding van overige belangrijke risico’s voor het 

Sociaal Innovatiefonds>> 

[aanduiding risico]: er is sprake van het risico op [aanduiding risico] omdat 

[toelichting waarom dit risico er is]. Dit betekent dat [toelichting wat de 

consequentie is als het risico zich verwezenlijkt]. 
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Geef per risico aan op welke wijze u deze gaat beperken. 

 
Rente- en aflossingsschema 
 

Toon via een rente- en aflossingsschema aan binnen welke termijn u in staat bent 

aan de aflossing te kunnen voldoen. 
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Bijlage I - Verklaring van steun vanuit de 
arbeidsmarktregio 
 
Neem hier de verklaring van steun vanuit de partners in de arbeidsmarktregio op.  

  



       16 

Bijlage II - Ondertekende de-minimisverklaring 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming  

 

☐ geen de-minimissteun is verleend 

- Over de periode van (begindatum van het belastingjaar gelegen twee jaar vóór 

de datum van ondertekening van deze verklaring) tot (datum van ondertekening 

van deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend. 

☐ beperkte de-minimissteun is verleend 

- Over de periode van (begindatum van het belastingjaar gelegen twee jaar vóór 

de datum van ondertekening van deze verklaring) tot (datum van ondertekening 

van deze verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke vorm of voor welk doel 

ook) verleend tot een bedrag van in totaal € ………. 

 

Of deze de-minimissteun al daadwerkelijk is uitbetaald, doet niet ter zake. Een kopie van de 

stukken waaruit het verlenen van de steun blijkt, voegt u bij deze verklaring. 

 

☐ reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend  

- Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is al staatssteun verleend tot 

een bedrag van in totaal € ………. Deze staatssteun is verleend op grond van een 

vrijstellingsverordening, kaderregeling of een besluit van de Commissie d.d. 

 

Een kopie van de stukken waaruit het verlenen van de staatssteun voor dezelfde in aanmerking 

komende kosten blijkt, voegt u bij deze verklaring. 

 

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door: 

 

………………………………… (Bedrijfsnaam) 

 

…………………………………  (Inschrijfnummer KvK) 

 

…………………………………  (Naam functionaris en functie) 

 

…………………………………  (Adres onderneming) 

 

…………………………………  (Postcode en plaatsnaam) 

 

…………………………………  (datum) 

 

 

………………………………… (Handtekening) 


