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Gegevens organisatie 
 

Naam organisatie 
 

Relatie - / Objectnummer (indien bekend)1 

Postbus / Postadres 

Postcode en Plaats 

IBAN / BIC nummer 

Nummer KvK 

 

Gegevens aanvrager / handelingsbevoegde 2 

Voorletter(s) aanvrager 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

E-mail adres 3 

 
 

Gegevens aanvrager / handelingsbevoegde 2 (optioneel) 

Voorletter(s) aanvrager 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

E-mail adres 3 

 
Gegevens gebruikers 4 (optioneel) 

 
Voorletter(s) gebruiker 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

E-mail adres 3 

 
 

Voorletter(s) gebruiker 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

E-mail adres 3 

¹ Wanneer u niet geregistreerd staat in de VWS-administratie heeft u geen relatie- /objectnummer. Om u te registreren dient u een kopie van 
een bank- of giroafschrift van uw organisatie met deze aanvraag mee te zenden. 
² De aanvrager/handelingsbevoegde kan aanvragen voor subsidie en aanvragen tot vaststelling van de subsidie indienen bij VWS. 
³ Het e-mailadres dient een persoonlijk e-mailadres op de eigen naam te zijn. Bijvoorbeeld naam@organisatie.nl. 
4 Bij meer dan 5 gebruikers een extra aanmeldingsformulier meezenden. 
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Gegevens gebruikers (vervolg) 

Voorletter(s) gebruiker 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

E-mail adres 3

Voorletter(s) gebruiker 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

E-mail adres 3

Voorletter(s) gebruiker 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

E-mail adres 3

³ Het e-mailadres dient een persoonlijk e-mailadres op de eigen naam te zijn. Bijvoorbeeld naam@organisatie.nl. 

Ondertekening handelingsbevoegde(n) 

Functie aanvrager/ handelingsbevoegde 

Naam aanvrager/ handelingsbevoegde 

Handtekening en datum 

Functie aanvrager/ handelingsbevoegde 

Naam aanvrager/ handelingsbevoegde 

Handtekening en datum 

Indien er sprake is van gezamenlijke handelingsbevoegdheid dienen 
meerdere personen te tekenen; attentie bij beperkte bevoegdheid/volmacht. 

Verzenden aanvraag 
Het formulier en bijlagen (kopie bank- of giroafschrift; melding van een eventuele intrekking van handelingsbevoegde(n) 
en/of gebruiker(s)) kunt u verzenden naar: vwssubsidies@minvws.nl
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