Aanvraag
Subsidieregeling eindejaarsactiviteiten winkelgebieden Den Haag 2022
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N.A.W. gegevens
Volledige naam van de BIZ of ondernemersvereniging
Straat				
Postcode			

		
		

Huisnummer

Plaats		

Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
e-mailadres contactpersoon
Telefoonnr. contactpersoon
KvK-nummer
Waar het subsidiebedrag op gestort
kan worden.
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IBAN-rekeningnummer

Aan te leveren informatie
Hoeveel ondernemingen zijn er in uw winkelgebied gevestigd?
tot en met 99 ondernemers (klein winkelgebied)
100 en meer ondernemers (groot winkelgebied)
Toelichting op de eindejaarsactiviteit(en) waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
Beschrijf hieronder wat jullie gaan doen met de bijdrage?
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Kosten en dekking van de gehele activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
• Totaal bedrag van de geaccepteerde offerte(s)			

€

ex btw

• Gemeente Den Haag subsidieert 2/3e tot max € 3.000 aan

€

ex btw

€

ex btw

kleine winkelgebieden en max. € 5.000,- grote gebieden
• Winkelgebied financiert							
Mee te sturen documenten
Naast dit ingevulde aanvraagformulier stuurt u volgende documenten als bijlage mee:
• Door u geaccepteerde offerte(s) eindejaarsactiviteit(en)
Indien u voor het eerst subsidie aanvraagt bij de gemeente, moet u de volgende stukken meesturen:
Kopie van inschrijving Kamer van Koophandel
Kopie van rekeningafschrift (bedragen mogen onzichtbaar gemaakt worden)
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Subsidie-aanvraag inclusief bijlagen aan te bieden bij:
U wordt verzocht deze subsidieaanvraag inclusief gevraagde bijlagen te mailen aan:
subsidies@denhaag.nl
Uw aanvraag wordt op volledigheid gecontroleerd waarbij volgende zaken checken:
Is het bovenstaande aanvraagformulier volledig ingevuld
Zijn de voor de activiteit(en) door u geaccepteerde offerte(s) toegevoegd
Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden zoals hieronder aangegeven
Voorwaarden:
• Alleen actieve BIZ en ondernemersverenigingen binnen de Haagse Hoofdwinkel-structuur en
toeristische kerngebieden kunnen een beroep doen op deze subsidie. Een verzoek van een
individuele ondernemer wordt niet geaccepteerd.
• De aanvraag moet een bijdrage leveren aan de fysieke uitstraling van het winkelgebied in de
decembermaand, zoals bijvoorbeeld een kerstboom en/of verlichting, een gastheer of gastvrouw.
• Het organiseren van de activiteit moet op een duurzame manier worden uitgevoerd, zoals het
voorkomen van energieverspilling door het toepassen van duurzame led-verlichting en timer om
ervoor te zorgen dat de verlichting ’s nachts automatisch uitgaat.
• Het organiseren van een eventuele activiteit, mag niet tegenstrijdig werken met de maatregelen
rondom COVID-19.
• De ondernemersvereniging of BIZ moet zelf voor de organisatie (incl. eventuele vergunningen die
nodig zijn) zorgen.
• De subsidieontvanger is verplicht zich afdoende te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid
jegens derden.
• Bij het verkrijgen van deze subsidie gaat het om een eenmalige bijdrage. Er is geen
vanzelfsprekendheid van financiële bijdrage voor volgende jaren.
• Indien er meer aanvragen binnen komen, dan gehonoreerd kunnen worden, krijgen de aanvragen
die als eerst zijn ingediend en voldoen aan bovenstaande criteria voorrang.
• De aanvraag moet uiterlijk maandag 15 november 2022 zijn ingediend.
• De subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan de steekproefcontrole om te beoordelen of
de subsidie terecht is verstrekt.
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