
Informatieformulier aanvragen € 4.000,- tegemoetkoming schade COVID-19 
 

Bedrijfsnaam  

KvK-nummer  

Hoofdactiviteit/ SBI-Code (volgens KvK!)  

Bankrekeningnummer bedrijf (IBAN)  

Vestigingsadres onderneming  

Uw eigen naam, telefoonnummer en emailadres:  
Naam: 
 
Tel: 
 
Email: 

Ik verklaar dat de onderneming ten minste één vestiging 
heeft met een ander adres dan het privéadres van de 
eigenaar of eigenaren of een vestiging heeft die fysiek 
afgescheiden is van de privéwoning en voorzien is van 
een eigen opgang of toegang. 

JA / NEE 

Ik verklaar dat de onderneming voor minimaal 70% 
afhankelijk is van: (a) direct gedupeerde ondernemingen, 
of (b) activiteiten die ten gevolge van Corona-maatregelen 
verboden zijn of ontraden worden 

JA/ NEE 

Ik verklaar dat de onderneming niet failliet is en geen 
surseance-verzoek heeft gedaan 

JA (niet failliet etc) / NEE (wel failliet etc) 

Ik verklaar dat de onderneming van 16 maart 2020 t/m 15 
juni 2020 een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 
euro 

JA / NEEp 

Ik verklaar dat ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te 
verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. 
Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar 
gestelde steunmaatregelen. 

JA/ NEE 

Ik heb KALB Accountants via het daarvoor bestemde 
formulier gemachtigd om deze aanvraag namens mijn 
onderneming te doen (te downloaden via: 
https://www.kalb.nl/uploads/diverse/Machtigingsformulier-
Tegemoetkoming-schade-COVID-19.pdf) 

JA/ NEE 

Ondertekend door (naam)  

Datum ondertekening  

Handtekening  

LET OP! GA VERDER OP PAGINA 2! 

https://www.kalb.nl/uploads/diverse/Machtigingsformulier


Let op! 
Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer alle bijlagen zijn aangeleverd die in uw situatie vereist zijn. 
 
Voeg bij: 
 
Bewijsstuk dat de gedupeerde onderneming een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de 
eigenaar of eigenaren van de onderneming en voorzien is van een eigen opgang of toegang zoals: 

1. een kopie van een zakelijke huur- of koopovereenkomst van de vestiging; of 
2. een kopie van de belastingaangifte van het jaar 2019 waaruit blijkt dat er sprake is van een werkruimte waarvan 

de vaste lasten en kosten fiscaal aftrekbaar zijn als bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, van de Wet 
inkomstenbelasting. 


