Overeenkomst
Gegevens klant
Statutaire naam

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Contactpersoon

:

Functie

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Gegevens en kosten product
(voor meer informatie over het product en eventuele aanvullende onderdelen zie achterzijde van deze pagina)

Te leveren product

:

SUBSIDIECHECK PREMIUM (€ 249,00 exclusief BTW)
SUBSIDIECHECK PRO (€ 399,00 exclusief BTW)

Eventuele aanvullende onderdelen

:

Geldigheidsduur

: Gedurende 1 jaar na datum ontvangst van de betaling

Kosten te leveren product

:€

Kosten aanvullende onderdelen

:€

Bedrag exclusief btw

:€

BTW

:€

Totaalbedrag

:€

Gegevens betaling
Naam rekeninghouder

:

Naam bank

:

Plaats bank

:

Bankrekeningnummer

:

Opdracht en machtiging
Aan Nederlands Subsidie Instituut B.V., handelend onder de naam Subsidie voor Bedrijven, verleent
ondergetekende, de heer ??? (gevolmachtigd om deze opdracht en machtiging te ondertekenen):
•

opdracht tot het leveren van het product, en

•

eenmalige machtiging om het totaalbedrag van € ?? af te schrijven van rekeningnummer
???.

Plaats

:

Datum

:

Naam

:

Handtekening

:

De bijgevoegde algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Overeenkomst
Toelichting (alle onderstaande bedragen zijn exclusief BTW)
U kiest uit de SUBSIDIECHECK PREMIUM met de telefonische bedrijfsdoorlichting of SUBSIDIECHECK PRO
voor de bedrijfsdoorlichting op locatie in uw bedrijf. U bepaalt zelf wat het beste bij u past. U krijgt daarnaast
toegang tot online subsidienieuws zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast
wordt u een uur gratis ondersteund via onze helpdesk.

SUBSIDIECHECK PREMIUM
•

1x telefonische bedrijfsdoorlichting door een

SUBSIDIECHECK PRO
•

ervaren adviseur
•

1x op maakt gemaakte rapportage over de
subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

locatie
•

•

1 uur gratis helpdeskondersteuning

•

online toegang tot dagelijks subsidienieuws

•

opstellen van subsidieaanvragen tegen een

•

•

geldigheidsduur 1 jaar

1x op maakt gemaakte rapportage over de
subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

gereduceerd tarief

•

1x bedrijfsdoorlichting door een ervaren
adviseur in een persoonlijk gesprek op

1 uur gratis helpdeskondersteuning
online toegang tot dagelijks
subsidienieuws

•

opstellen van subsidieaanvragen tegen een
gereduceerd tarief

•

geldigheidsduur 1 jaar

Kosten € 249,00

Kosten € 399,00

U kunt de SUBSIDIECHECK onbeperkt uitbreiden, zodat het precies past bij uw wensen, met:
•

Een extra doorlichting van uw bedrijf:
o

telefonisch: € 99,00 per doorlichting

o

in een persoonlijk gesprek: € 199,00 per doorlichting

•

Extra telefonische adviesuren: € 95,00 per uur

•

Subsidiedatabase. U krijgt onbeperkt toegang tot een subsidiedatabase met alle
subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf inclusief een dagelijkse subsidienieuwsbrief per e-mail.

U wilt een subsidiecheck aanvragen. Hoe gaat het in zijn werk?:
•

U besluit gebruik te maken van een van onze subsidiechecks. U kunt ons bellen of u kunt een e-mail
sturen via onze website (www.subsidievoorbedrijven.nl).

•

SUBSIDIE VOOR BEDRIJVEN neemt contact met u op.

•

U ontvangt van ons een overeenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden. In deze
overeenkomst staan de benodigde bedrijfsgegevens. Tevens geeft u ons een eenmalige machtiging
om het bedrag van uw rekening af te schrijven.

•

Zodra wij de getekende overeenkomst van u hebben ontvangen nemen wij contact met u op om een
afspraak voor de subsidiedoorlichting te plannen. U krijgt op dat moment toegang tot het
subsidienieuws en u kunt gedurende twaalf maanden gebruik maken van de helpdesk. De eventuele
aanvragen kunnen wij voor een gereduceerd tarief voor u opstellen.

•

Binnen vijf werkdagen ontvangt u van ons het subsidierapport waarin de subsidiemogelijkheden
worden beschreven.

•

Voor de duidelijkheid: er is geen sprake van een abonnement en dus ook geen (stilzwijgende)
verlenging.

