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Energie-armoedefonds voor ondernemers en verenigingen, aanvraag subsidie 

Met dit formulier vraagt u als ondernemer of vereniging subsidie aan op grond van de ‘Verordening 

Energie-armoedefonds gemeente Landgraaf 2022-2023’.  

Let op: sla het lege formulier EERST op, en vul het daarna in. Anders gaan uw ingevulde gegevens 

verloren.   

Algemene gegevens 

Naam organisatie : 

Postcode : 

Kamer van Koophandel-nummer : 

Vestigingsnummer (invullen als 
er meerdere vestigingen zijn) : 

IBAN nummer : 

Naam contactpersoon : 

Postadres : 

Woonplaats : 

Telefoonnummer : 

E-mailadres : 

Gegevens aanvraag 

Welk subsidiebedrag wenst u? 
(max. € 10.000,-) : 

Meenemen/opsturen 

1. Een omschrijving van het doel, de doelgroep en de activiteiten van de organisatie;

2. Indien de aanvrager een onderneming is, een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening

(de-minimisverklaring), inhoudende een opgave van subsidies, vergoedingen of

tegemoetkomingen in welke vorm ook, met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen

worden ontvangen;

3. Een omschrijving van de nadelige gevolgen die zijn ontstaan door de sterk gestegen

energieprijzen;

4. Uitleg van de ondernomen dan wel nog te ondernemen acties om kosten te minimaliseren of uit

te stellen;

5. Inzicht in de hoogte van de energiekosten vergeleken met de kosten van een jaar geleden,

onderbouwd met energiecontracten en verbruiksgegevens van de afgelopen 3 jaar;

6. De hoogte van de gevraagde subsidie;
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7. Saldo-opgave van bankrekeningen (rekening courant, betaalrekening en overige (spaar-)

rekeningen) van dezelfde datum als de datum van het indienen van de aanvraag;

8. Jaarrekening of een financieel jaarverslag over de afgelopen twee jaren;

9. Een (bijgestelde) begroting voor het huidige jaar, waarin zichtbaar is gemaakt:

a) Welke kosten de organisatie heeft weten te verminderen of uit te stellen;

b) Welke verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moeten worden;

c) Welke inkomsten de organisatie van anderen steunregelingen heeft ontvangen of verwacht

te ontvangen.

Alleen volledig aangeleverde, ingevulde en ondertekende aanvragen worden in behandeling 

genomen. 

Verklaring 

 Ik verklaar dat deze aanvraag naar waarheid is ingevuld en de ingevulde gegevens gebruikt

mogen worden om mijn aanvraag te behandelen.

Ondertekening 

Plaats, Datum Handtekening 

Adresgegevens 

Gemeente Landgraaf 

t.a.v. afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken

Postbus 31000 

6370 AA Landgraaf 
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