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AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEREGELING TOEG ANKELIJKHED

G EG E V E NS AAN V R AG E R
Naam van de organisatie:

Correspondentieadres:

Telefoonnummer:

Emailadres:

IBAN rekeningnummer:

Tenaamstelling rekening:

Inschrijfnummer KvK:

GEGEVENS AANVRAAG

Vraag 1
Korte omschrijving van de voorziening die wordt
getroffen om het gebouw toegankelijk(er) te
maken:

Wij raden u aan om in een bijlage een nadere
toelichting te geven op de aanvraag, in ieder geval:
- wat de huidige situatie qua
toegankelijkheid is;
- welke voorziening/ investering benodigd is;
- het adres van het gebouw waar de
voorziening wordt aangebracht;
- de omschrijving van het gebouw en de
functie;
- de planning van de werkzaamheden;
- de totale kosten van de investering;
- indien u zelf een toegankelijkheidstoets
laat uitvoeren: s.v.p. offerte bijvoegen

Vraag 2
Het bedrag aan subsidie dat u aanvraagt:
€

Ga naar blad 2 voor de ondertekening

Austerlitz

▪

Bosch en Duin

▪

Den Dolder

▪

Huis ter Heide

▪

Zeist

ONDERTEKENING
Ondergetekende
- Verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld,
- Vraagt hierbij een subsidie aan.

Naam aanvrager: ..................................................................................................................................................

Naar waarheid ingevuld op: ..................................................................................................................................

Handtekening: ......................................................................................................................................................

Vergeet u niet de volgende stukken mee te sturen:
-

-

Een toelichting op de aanvraag.
Indien u in het voorgaande jaar geen subsidie van de gemeente Zeist heeft ontvangen:
o een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de statuten zoals
deze laatstelijk zijn gewijzigd.
o een uittreksel uit het handelsregister van maximaal 6 maanden oud.
Wij kunnen na ontvangst van deze subsidieaanvraag, om aanvullende informatie vragen.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u (bij voorkeur) inscannen en met eventuele bijlagen
e-mailen naar zeist@zeist.nl.
Is dit niet mogelijk, dan kunt u het aanvraagformulier en bijlagen sturen naar postadres: Gemeente Zeist,
t.a.v. team Samen Leven / Subsidies, Postbus 513, 3700 AM Zeist

