Formulier

AANVRAAGFORMULIER voor nadeelcompensatie
Drain Parallel Boulevard
Ondergetekende verzoekt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordwijk in aanmerking te komen voor een compensatie van nadeel op grond van de
"Verordening Nadeelcompensatie Drain Parallel Boulevard”.
1. Naam verzoeker :
Voornaam (voluit)
Geboortedatum
Huisadres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres

:
:
:
:
:
:
:

Indien u als particulier nadeelcompensatie aanvraagt, kunt u de vragen 2 t/m 7 overslaan.
2. Bedrijf waarvoor de compensatie wordt gevraagd :
Naam onderneming
:
Adres
:
Postcode en vestigingsplaats
:
Telefoonnummer
:
Rechtsvorm onderneming
:
3. Inschrijving handelsregister (nr.) :
Inschrijving vestigingsvergunning (nr.) :
4. Soort bedrijf (branche) :
Hoofdartikel :
Nevenartikelen :
5. Datum vestiging bedrijf in huidige pand :
Datum vestiging verzoeker :
Datum verkoop bedrijf :
Datum verkoop onroerende zaak / pand :
6. Telt het bedrijf filialen? : Ja / Nee
Zo ja, hoeveel? :

1 van 2

Vestigingsadressen :

7. Aantal in de betreffende
onderneming(en) werkzame personen : Full-time Part-time Totaal
a. eigenaren / vennoten :
b. werknemers :
8. Bedrijfspand / woning is in : Eigendom / Huur
Datum aankoop onroerende zaak / woning :
Datum verkoop onroerende zaak / woning :
Huur per jaar : €
9. Naar aanleiding van welke werkzaamheden meent u schade te lijden of te hebben
geleden en wat is de aard van de schade?

10. Op welk bedrag wordt door u de schade geschat welke u heeft geleden of welke u
zou lijden (bijvoorbeeld wanneer het gaat om maatregelen ter voorkoming of
beperking van schade)?
€
U wordt verzocht een berekening met toelichting daarvan in een bijlage aan dit
aanvraagformulier te hechten. Tevens dient deze bijlage een omschrijving te bevatten
van de wijze waarop, naar uw oordeel, het nadeel het best gecompenseerd kan
worden: in geld of op andere wijze.
De deskundige als bedoeld in artikel 1 sub f dient ter beoordeling van een
verzoek een bedrijf te beschikken over de jaarrekeningen vanaf 5 jaar
voorafgaande aan de uitvoering van het project tot het moment van indiening
van het verzoek om nadeelcompensatie, alsmede per maand uitgesplitste
omzet- en brutowinstcijfers over deze periode. Deze gegevens kunt u naar
keuze als bijlage bij dit formulier voegen of separaat zenden aan de
deskundige.

11. Schadevoorkomende of beperkende maatregelen
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U wordt verzocht, gelet op het bepaalde in artikel 5 lid 1 sub c, in een bijlage de plannen voor
de te nemen c.q. genomen maatregelen, inclusief een raming c.q. overzicht van de kosten
toe te lichten.
12. Voorschot
U heeft een spoedeisend belang bij de toekenning van een voorschot op uiteindelijk vast te
stellen nadeelcompensatie.
Ja / Nee
U wordt verzocht het spoedeisende belang in een bijlage bij dit aanvraagformulier toe te
lichten.

U aanvaardt de verplichting tot gehele of gedeeltelijke en onvoorwaardelijke terugbetaling
met inbegrip van de wettelijke rente vanaf de datum van verstrekking van het voorschot,
indien mocht blijken dat het voorschot geheel of gedeeltelijk ten onrechte is uitbetaald.
Ja / Nee
Indien u een voorschot wordt toegekend gaat u akkoord met een verlangde zekerheid in de
vorm van een bankgarantie/hypotheek.
Ja / Nee
Aldus naar waarheid ingevuld.
Plaats :
Datum :
Handtekening :

Dit aanvraagformulier inclusief bijlage(n) dient te worden toegestuurd aan:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
T.a.v. mw mr. E. de Romph
Postbus 298
2200AG Noordwijk
Niet door verzoeker in te vullen
Datum van ontvangst aanvraagformulier
bij gemeente Noordwijk :
Datum van ontvangst bij deskundige :
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