AANVRAAG FINANCIERING1
(Download dit formulier en mail het met de bijlagen naar: info@copveluwe.nl )

Voor een aanvraag hebben we de volgende gegevens nodig:
1. Persoonsgegevens 2:
☐ heer / ☐ mevrouw3
Aanvrager: achternaam, voorletters
Geboortedatum: dd-mm-jjjj

BSN burgerservicenr : 9 cijfers

Gehuwd of samenwonend met: achternaam partner, voorletters
Aantal kinderen ten laste van huishouden: ##
Adres: Straat en huisnummer
Postcode / woonplaats: #### ## naam stad/ dorp
E-mail: xxxxxxxx@yyyyyyyy.nl/com
Telefoon: 0### - ######

Mobiel: 06## ######

2. Ondernemingsgegevens:
☐Ik ben starter en ik heb nog geen onderneming. (door naar punt 3)
Naam onderneming: naam
Juridische vorm? ☐1-mansbedrijf ☐ vof ☐ maatschap ☐ BV,
☐ stichting
Nummer Kamer van Koophandel: 8 cijfers
Vestigingsdatum: dd – mm – jjjj

Vestigingsplaats: naam stad/ dorp
Branche: omschrijving

.

Aantal medewerkers ####.

Heb je de laatste 3 jaarrekeningen bijgevoegd? ☐ja / ☐ nee
Zo nee, waarom niet? hier redeneden weergeven a.u.b

.

3. Geef een korte omschrijving van je business idee/ investeringsplan.
Hier korte omschrijving weergeven

1

Een aanvraag voor financiering wordt alleen in behandeling genomen, als je lid bent of lid wilt worden van
Kredietcoöperatie Veluwe
2 Persoonsgegevens zullen zonder je toestemming niet aan derden worden verstrekt
3
Indien gehuwd bij aanvrager je meisjesnaam invullen
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4. Fase van uitwerking van je business idee cq. investeringsplan
-

Heb je een haalbaarheidsonderzoek gedaan? ☐ Ja / ☐ nee
Zo ja, svp bijvoegen

-

Heb je een ondernemingsplan gemaakt? ☐ Ja / ☐ nee
Zo ja, svp bijvoegen

5. Heb je een soortgelijke aanvraag ook elders ingediend? ☐ Ja / ☐ nee
Zo ja, bij wie? Naam bedrijf/ instelling.
Is deze aanvraag afgewezen? Ja ☐ / nee ☐
Zo ja, wat is de reden van afwijzing:
Reden afwijzing aangeven

6. Heb je een negatieve BKR registratie? Ja ☐ / ☐ nee
Zo ja, hoe komt dat? Reden aangeven

7. Ben je lid van Kredietcoöperatie Veluwe? ☐ Ja / ☐ nee, maar ik wil lid worden.
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