Checklist aanvraag Maatwerklening
BNG Duurzaamheidsfonds
Om je aanvraag goed te kunnen beoordelen ontvangen wij graag de meest actuele versie van de volgende
documenten. Een kopie of digitaal exemplaar volstaat. Deze documenten kan je het beste mailen naar
bngduurzaamheidsfonds@svn.nl. Wij behouden ons het recht voor om aanvullende stukken op te vragen.
Algemeen

Kamer van Koophandel (KvK)

Een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de aanvragende
onderneming en eventuele moeder- of dochtermaatschappijen.

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)

Een ingevulde en ondertekende UBO-verklaring. Deze vind je op
de website bij Stap 2 van het Stappenplan Aanvraagproces.

Identiteit bestuurders/directie

Geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart/
verblijfsdocument (voor- en achterzijde). Geen rijbewijs.
Let op: Maak in de kopie altijd je burgerservicenummer (BSN)
onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. Het gedeelte met de
handtekening en documentnummer moeten altijd duidelijk
zichtbaar zijn. Tip: met de app ‘KopieID’ van de Rijksoverheid maak
je gemakkelijk en veilig je BSN onleesbaar.

Statuten
IBAN

De statuten/oprichtingsakte van de aanvrager.

Offerte(s)

De getekende offerte(s) die je wenst te financieren.

Recent bankafschrift of een afdruk van je online rekeningoverzicht
met de bedrijfsnaam en adresgegevens van het op het
aanvraagformulier opgegeven IBAN voor de automatische incasso.

Financieel
Jaarrapporten

Volledige jaarrapporten van de laatste 3 jaar, inclusief toelichtingen,
opgemaakt door een erkend bureau.
Tussentijds rapport huidig boekjaar.
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Onderbouwing financieringsopzet
- Eigen kapitaalinbreng

- Bewijs van in te brengen kapitaal, bijvoorbeeld een
bankafschrift waaruit de in te brengen middelen blijken.

- Financieringen door derden

- De financieringsovereenkomsten.

- Subsidies

- De beschikkingen waaruit de subsidies blijken.

- Voorfinanciering BTW

- Bescheiden waaruit blijkt hoe de BTW over de investering
(voor)gefinancierd wordt, aangezien de BTW niet
meegefinancierd kan worden.

Business plan

Het business plan bevat alle relevante informatie over het te
financieren project inclusief een financiële onderbouwing.
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