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Machtigingsformulier –  

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

 
Gegevens machtiginggever 

Naam persoon:  ……………………………………………………………………………………………… 

Naam bedrijf:  ……………………………………………………………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………………………………………………………… 

Postcode:  ……………………………………………………………………………………………… 

Plaats:   ……………………………………………………………………………………………… 

Bankrekeningnummer: ……………………………………………………………………………………………… 

BIC:   ……………………………………………………………………………………………… 

 

Gegevens gemachtigde 

Naam bedrijf:  Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs 
Adres:   Fascinatio Boulevard 722 
Postcode:  2909 VA 
Plaats:   Capelle aan den IJssel 
 

Machtiginggever verklaart aan de voorwaarden te voldoen 

De machtiginggever verklaart te voldoen aan alle voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen 

voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze voorwaarden luiden als volgt: 

 De onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij de KvK op 15 maart 2020; 
 De onderneming is in Nederland gevestigd; 
 De onderneming is geen overheidsbedrijf; 
 De onderneming is niet failliet; 

 De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de 
rechtbank; 

 Het bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). Zzp'ers vallen hier ook onder. 
 Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis. 
 Het bedrijf heeft in de periode juni 2020 tot en met september 2020 minimaal € 4.000 vaste lasten. 

Hiermee wordt de uitkomst van de berekening normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste 
lasten in % bedoeld. Er wordt gerekend met het gemiddelde percentage in de sector en niet met de 
werkelijke vaste lasten. 

 De SBI-code van het bedrijf (hoofd- of nevenactiviteit) staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes. 
 Indien van toepassing verklaart de ondernemer te voldoen aan de nadere eisen die voor bepaalde SBI-

codes gelden.  
Voor meer informatie zie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/voorwaarden 

 Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en 
ingeschreven in het KVK Handelsregister. 

 Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het 

Handelsregister of de SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor TVL. 
 Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat 

los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Is dat laatste het geval, dan moet u bij 
uw aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of 
toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en 
ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 
49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, 

markthandelaren, kermisexploitanten, passagiersvaart en veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag 
het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres. 
 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/voorwaarden
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 Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling 
aangevraagd bij de rechtbank. 

 Het bedrijf is geen overheidsbedrijf. 
 Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan 

overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven 
in de primair productie van landbouwproducten. 

 Als het bedrijf TVL aanvraagt voor een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 
30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen gaan over 
die nevenactiviteit. 

 

Machtiging 

Machtiginggever machtigt de gemachtigde om namens haar de subsidie inzake de Tegemoetkoming Vaste 

Lasten aan te vragen. 

 
Het RVO zal achteraf gaan toetsen of de TVL-subsidie terecht is verleend. Als dit niet het geval 
is zal de TVL-subsidie mogelijk worden ingetrokken of de hoogte hiervan worden herzien. 

 
 

Ondertekening 

Plaats:  ………………………………………………  Datum:  ……………………………………………… 

 

………………………………………………    ……………………………………………… 

Handtekening machtiginggever    Handtekening gemachtigde 

 


