Aanvraagformulier noodmaatregel voor ondernemers
Voor inwoners uit de gemeente Nieuwegein, IJsselstein, Houten en Lopik
Ingevolge het op 17 maart 2020 bekendgemaakte noodpakket “banen en economie” in het kader van het Coronavirus Covid-19.

Toelichting
De Nederlandse economie loopt grote schade op door de coronacrisis. Er komen steunmaatregelen vanuit
de overheid voor zzp’ers die door de gevolgen van deze crisis in financiële problemen komen. Bij WIL kunt u
een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor
bedrijfskapitaal.
Dit is de inhoud van de tijdelijke versoepelde regeling Bbz:








Als zelfstandige kunt u aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.
Deze uitkering geldt voor een periode van 3 maanden.
De aanvraagprocedure verloopt sneller dan gewoonlijk.
De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum; max. € 1500,-/maand.
U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
Inkomen van uw partner en/of vermogen tellen voor deze regeling niet mee.
Er vindt geen onderzoek plaats naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

De regeling voor het bedrijfskapitaal wordt door de gemeente Utrecht uitgevoerd. U kunt de aanvraag bij ons
indienen. Wij zorgen dat uw aanvraag bij de gemeente Utrecht terechtkomt.
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Persoonlijke gegevens
Uzelf
Naam en voorletters:

Uw partner (indien van toepassing)
Naam en voorletters:

Adres:

Adres:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Burgerservicenummer:

Burgerservicenummer:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

E-mailadres:

Rekeningnummer:

Rekeningnummer:

Ik dien een aanvraag in voor:
Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning levensonderhoud
Lening voor bedrijfskapitaal
Kruis aan wat van toepassing is.
Leefsituatie
U bent alleenstaande of alleenstaande ouder
U bent gehuwd/samenwonend
Kruis aan wat van toepassing is.
Heeft u een inkomen boven het sociaal minimum?
Ja
Nee
(Afhankelijk van uw persoonlijke situatie is dit een inkomen tot maximaal ca € 1500,00 (netto) per maand)
Inkomsten schatting
Ik schat mijn inkomsten als volgt in:
Maart 2020
April 2020
0 - 500
0 - 500
500 – 1000
500 – 1000
1000 – 1500
1000 – 1500
Kruis aan wat van toepassing is

Mei 2020
0 - 500
500 - 1000
1000 - 1500

Gegevens bedrijfsvorm
Naam bedrijf:
KvK nummer:
BTW nummer:
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Toelichting op de aanvraag
(Licht kort toe wat de effecten van de coronamaatregelen voor u zijn en waarom u gebruik wilt maken van
deze noodmaatregel. Denk hierbij ook aan het meesturen van een bewijs van annulering van opdrachten).

Stuur dit aanvraagformulier digitaal terug naar zzp@wil-lekstroom.nl. Vergeet niet de volgende bijlagen mee
te sturen:
 Kopie paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument
 Kopie voorzijde van het bankpasje van uw privérekening op uw naam waarop u de uitkering wilt
ontvangen.

Ondertekening
Ik heb alle vragen begrepen en volledig beantwoord.
Ik weet dat op basis van mijn aanvraag:
- WIL mijn persoonlijke gegevens registreert;
- WIL informatie kan vragen bij instanties, werkgevers en andere
personen.
Dit betreft uitsluitend inlichtingen die nodig zijn voor de
uitvoering van de betreffende wetgeving;
- Ik omstandigheden die van invloed kunnen zijn op mijn aanvraag,
direct aan WIL moet melden.

Datum
Handtekening van de aanvrager of gemachtigde

Handtekening van de eventuele partner of diens
gemachtigde
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