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Document 2: 

Akkoordverklaring Tegemoetkoming 

Schade COVID-19 
 
Wilt u gebruikmaken van de regeling ‘Tegemoetkoming Schade COVID-19’? Stuur dit ingevulde 
document dan samen met het machtigingsformulier (Document 1) naar het volgende e-mailadres: 
 
TOGS@hlb-van-daal.nl  
 
Wij gaan dan zo spoedig met uw aanvraag aan de slag. 

 

U voldoet aan de volgende vereisten voor de regeling: 
• Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK 

Handelsregister. 

• In uw onderneming werken maximaal 250 personen. 

• De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een 
van de vereiste KVK SBI-codes. 

• Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is 
geregistreerd in het KVK Handelsregister. 

• Indien u een niet-horecaonderneming heeft, dan verklaart u dat u ten minste één 
vestiging met een ander adres heeft dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren 
van de onderneming (uw privéadres mag dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres 
van de onderneming). 

• Indien u een horecaonderneming heeft met SBI-code 56.10.1 (restaurants), 56.10.2 
(fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.) en 56.30 (cafés), verklaart 
u in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij 
deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn 
aan vestigingsadres.  

• Uw onderneming is niet failliet. 

• Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling 
ingediend bij de rechtbank. 

• U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te 
verwachten van ten minste € 4.000. 

• U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan 
vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar 
gestelde steunmaatregelen. 

• U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 
200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw 
onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in 
aanmerking voor de regeling. 

• Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn. 
 
 

Door ondertekening van dit formulier verklaart u dat u voldoet aan de hierboven genoemde 

vereisten om aanmerking te komen voor de regeling. 

mailto:TOGS@hlb-van-daal.nl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes
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Het bankrekeningnummer (volledige IBAN + BIC) dat op naam van de onderneming 

staat: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Let op:  
De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per 

(bedrijfs)vestiging. 

 

Akkoordverklaring 
Ik verklaar bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Ik verklaar bovendien ermee 

bekend te zijn dat HLB Van Daal de aanvraag indient op basis van de door mij verstrekte gegevens 

en documenten en geen eigen onderzoek verricht naar de juistheid hiervan. Indien en voor zover 

voornoemde aanvraag onverhoopt wordt afgewezen vanwege onjuiste en/of onvolledige gegevens 

dan wel door mij niet voldaan worden aan de gestelde voorwaarden, vrijwaar ik HLB Van Daal 

reeds nu voor alsdan voor alle aansprakelijkheid in dit kader. 

 
Naam       Datum 

------------------------------------------    ------------------------------------------ 

 

Ondertekening 

------------------------------------------ 


