AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE
HOOGWAARDIG BREEDBAND INTERNET
WIT ADRES IN DE GEMEENTE HULST

1. U kunt voor subsidie in aanmerking komen als u een aanvraag indient:
a. die voldoet aan de Beleidsregels subsidie voor aansluiting hoogwaardig breedband internet van witte
adressen in de gemeente Hulst;
b. en het gemeentelijk subsidieplafond (het maximum aan financiële middelen) nog niet is bereikt.
2. Wat moet u doen om subsidie te krijgen?
a. - Per post: het aanvraagformulier volledig invullen, ondertekenen en richten aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst
Postbus 49
4560 AA Hulst;
- Per e-mail (gescand) naar: info@gemeentehulst.nl
3. Op welk moment kunt u subsidie aanvragen?
a. Na ondertekening van het contract met uw provider voor een hoogwaardige vast-draadloos
breedband internetverbinding en
b. nadat de monteur de vast-draadloze breedband internetverbinding werkend en voldoend aan de
specificaties van het door u gekozen abonnement aan u heeft opgeleverd.
c. Na 1 november 2017 en voor 1 november 2018.

Indien u aan de voorwaarden voldoet ontvangt u een subsidie voor de aansluitkosten op een
hoogwaardige breedband internetverbinding op een zogenaamd wit adres in de gemeente Hulst. Deze
aansluiting kan echter alleen worden gerealiseerd bij voldoende vraagbundeling.
Aanvragen worden afgehandeld op datum van binnenkomst. Er kunnen 245 aanvragen worden
gehonoreerd. Deze subsidie bedraagt een vast bedrag van € 200,-- per afgesloten contract. Er wordt
geen onderscheid gemaakt in contracten die door particulieren c.q. natuurlijke personen dan wel
bedrijven of instellingen zijn afgesloten. Deze subsidie is mede mogelijk gemaakt door de provincie
Zeeland.

1. Gegevens van de natuurlijk persoon, onderneming of organisatie
Uw naam (bij persoonlijke aanvraag) of de naam
van uw organisatie/onderneming zoals
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

:

Uw adres of het contactadres

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

KvK nummer (indien van toepassing)

:

IBAN (rekeningnummer)
(bijv. NL99 BANK 0123 4567 89)

:

2. Heeft u recht op de subsidie?
Graag de onderstaande uitspraken aanvinken als die op uw situatie van toepassing zijn.
Vereisten voor subsidie
Ik / mijn organisatie/ mijn onderneming is gevestigd op een wit adres in de gemeente Hulst (geen
vaste aansluiting mogelijk op een netwerk dat een internetverbinding dat meer dan 30 Mb/s
downloadsnelheid kan verzorgen)
Ik/ mijn organisatie/ mijn onderneming heb/ heeft een contract afgesloten met een provider voor
een vast-draadloos breedband internetverbinding
Ik/ mijn organisatie/ mijn onderneming verklaar/ verklaart dat dit contract een abonnement
betreft met downloadsnelheid > 30 Mb/s

3. Is het contract afgesloten voor uw organisatie of onderneming?
Als u het contract als natuurlijk persoon heeft afgesloten voor u en eventueel uw gezin kunt u
onderstaande tabel overslaan.
Als u het contract heeft afgesloten voor uw onderneming of organisatie dient u onderstaande
verklaring in te vullen. Deze verklaring betreft de zogenoemde De-minimisverklaring in verband met
mogelijke staatssteun.
U verklaart op grond van de Staatssteunregeling secundaire processen. Dit betreft mogelijke
overheidssteun die u heeft ontvangen voor uw bedrijfsvoering. Hiervoor geldt een grens van € 200.000,-aan ontvangen overheidssteun over de drie afgelopen belastingjaren. U verklaart dus niet op grond van
de Staatssteunregeling voor primaire processen zoals productie. U kunt dus bijvoorbeeld subsidies voor
landbouwgewassen, braakregelingen of subsidies voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten
of diensten buiten beschouwing laten.
De-minimisverklaring
Ik verklaar dat mijn organisatie of onderneming in de afgelopen drie belastingjaren geen
overheidsbijdragen (alle overheden) voor secundaire processen heeft ontvangen die een bedrag van
€ 200.000,-- overtreft.

4. Samenvatting & verklaring
Naam: (uw eigen naam of de naam van uw organisatie /onderneming):
vraagt via dit formulier een subsidie aan van € 200,-- voor het jaar 2017/2018 voor de kosten om aan te
sluiten op een hoogwaardige vast-draadloze breedband internetverbinding op een wit adres in gemeente
Hulst en verklaart:
• alle gegevens in het aanvraagformulier naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;
• niet in surseance van betaling of staat van faillissement te verkeren;
• bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die daartoe zijn
aangewezen;
• te zullen meewerken aan steekproefsgewijze controles.
Datum

:

Naam

:

Handtekening

:

Controleer a.u.b. of u het formulier volledig heeft ingevuld en ondertekend en stuur het tijdig in!
Alleen compleet ingevulde en tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.
U hoeft bij deze aanvraag geen bijlagen te voegen.

