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Aanvraagformulier voorschotregeling toevoegingen  
 

 

 

 

Benodigde stukken bestuurder(s) 

[]  Kopie geldig legitimatiebewijs  

[]  Kopie geldige Advocatenpas Nederlandse Orde van Advocaten met Barnummer  

 
Benodigde stukken van uw onderneming 

[]  Uittreksel Kamer van Koophandel (voor zover voorradig)  

[]  Kopie bankpas i.v.m. overmaken gelden  

[]  Betalingsopdracht Raad voor Rechtsbijstand conform aangehecht model  

[]  Laatste aangifte LB en OB + betalingsbewijzen of recente WKA verklaring  

[]  Meest recente jaarcijfers  

[]  Tussentijdse cijfers huidige boekjaar (balans en W&V rekening) 

  

Gelieve het aanvraagformulier volledig in vullen en te ondertekenen, tevens de benodigde 
stukken aanleveren om vertraging te voorkomen.  
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Bedrijfsgegevens 
 
Bedrijfsnaam   ________________________________________________________ 

Juridische vorm  ________________________________________________________ 

Bezoekadres   ________________________________________________________ 

Postcode en plaats  ________________________________________________________ 

Postadres   ________________________________________________________ 

Postcode en plaats  ________________________________________________________ 

 

Bestuurder(s)   ________________________________________________________ 

E-mail adres   ________________________________________________________ 

Nationaliteit   ________________________________________________________ 

Mobiel    ________________________________________________________ 

Privéadres   ________________________________________________________ 

Postcode en plaats  ________________________________________________________ 

Telefoonnr. Privé  ________________________________________________________ 

 

Telefoonnr. Bedrijf  ________________________________________________________ 

Aantal medewerkers  ________________________________________________________ 

Opgericht sinds  ________________________________________________________ 

Website   ________________________________________________________ 

KvK nummer   ________________________________________________________ 

 

Indien de juridische vorm een maatschap betreft geeft u dan hieronder aan welke personen 
deze maatschap vormen, met opgave Bar-nummers : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Financiële gegevens 
 
Aantal toevoegingen  2017 : ___________    2018 : ___________    2019 : ___________ 

 

Prognose 2020 aantal toevoegingen : ____________  

 

Zijn uw (toekomstige) toevoegingen overgedragen, verkocht of (stil) verpand  
aan derde inclusief Bank en Belastingdienst?         ja/nee  

 

Contactgegevens afdeling Administratie  
 
Contactpersoon  _____________________________________________ 

Telefoonnummer  _____________________________________________ 

E-mail adres   _____________________________________________ 

 

Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van  
belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de afgelopen  
8 jaar van een van de bestuurders of aandeelhouders)? Ook strafbare feiten die 
tot contacten met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren,  
strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.         ja*/nee  

* Indien met ja beantwoord graag toelichting geven.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ondergetekende verklaart hierbij alle stukken te hebben aangetoond en bovenstaand naar 
waarheid te hebben ingevuld:  

 

Datum: ______________________   Plaats: ___________________________ 

 

 

Naam: ___________________   Handtekening: _____________________ 


