INSCHRIJVING
De Aanvrager
Naam van de onderneming : ……………………………………………………………………………………………….
Rechtstatuut : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Ondernemingsnummer :……………………………………………………………………………………………………….
Adres sociale zetel : ……………………………………………………………………………………………………………..
Naam en functie van de juridisch verantwoordelijke: …………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Aantal werknemers: ……………………………………………………………………………………………………………..
Balanstotaal laatste boekjaar: …………………………………………………………………………………………….
Omzet laatste boekjaar : ……………………………………………………………………………………………………..
Contactpersoon (gedelegeerd bestuurder of gevolmachtiogde voor dagelijks bestuur of
zaakvoerder:
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………………………………………………….
rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………………………………….
Adres zoals op identiteitskaart :
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
Optredend in hoedanigheid van: …………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fax : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Verklaart hierbij

1. Inschrijving
Ik schrijf mij hierbij in voor een gratis analyse over mijn mogelijkheden om online actief te worden.
Het is mijn intentie om op korte termijn effectief een webshop op te starten als de analyse uitwijst dat een
webshop voor mij een meerwaarde kan zijn.(1)
Of
Ik schrijf mij hierbij in voor een gratis analyse over mijn mogelijkheden om online actief te worden. Ik
heb niet meteen mijn intentie om een webshop op te starten. Ik beslis daar later over (1)
(1)Aan geïnteresseerde aanvragen kan worden voldaan tot uitputting van het voorziene budget. Aanvragen worden
behandeld in volgorde van datum van ontvangst. Maar aanvragers die verklaren om op korte termijn effectief een
webwinkel te willen opstarten krijgen voorrang. Aanvragen die alleen een analyse willen maken worden behandeld vanaf 1
december 2016 en mits er nog voldoende budget voorhanden is.
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2. De-minimisverklaring
Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming, alsmede aan
het eventuele gehele moederconcern waartoe de onderneming behoort,
geen de-minimissteun is verleend
Over de periode van 1 jan 2014 (begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de
datum van ondertekening van deze verklaring) tot …………………… (datum van ondertekening
van deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend.
beperkte de-minimissteun is verleend
Over de periode van 1 jan 2014 (begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de
datum van ondertekening van deze verklaring) tot ………………….. (datum van ondertekening
van deze verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke vorm of voor welk doel dan ook)
verleend tot een totaal bedrag van € …………………..Of deze de-minimissteun al daadwerkelijk
is uitbetaald, doet niet ter zake.
reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend
Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is reeds staatssteun verleend tot een totaal
bedrag van € ……………………(deze staatssteun is verleend op grond van een
groepsvrijstellingsverordening of een besluit van de Europese Commissie op ……………………).
Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van staatssteun voor dezelfde in aanmerking
komende kosten blijkt, wordt bijgaand verstrekt.
De projectpromotor, zijnde VZW Centrummanagement Leuven zal, na afloop van de
begeleiding die wordt bekomen in het kader van dit project, verklaren hoeveel de deminimissteun bedraagt die onderstaand bedrijf/organisatie in het kader van dit project
bekomt.
Hierbij wordt verklaard dat, wanneer daardoor de drempel van de toegelaten deminimissteun bereikt wordt, onderstaande onderneming/organisatie voor het bedrag
waarvoor deze boven de drempel uitkomt, het teveel ‘ontvangen’ steunbedrag zal
vergoeden aan de projectpromotor.

3. Te weten
Ondergetekende verklaart hierbij eveneens te weten dat deze inschrijving alleen betrekking
heeft op de kosten die met overheidssteun worden gedragen. Zij heeft geen betrekking op
de commerciële overeenkomst die rechtstreeks met storesquare dient te worden gemaakt.
De VZW Centrummanagement draagt geen verantwoordelijkheid voor afspraken die tot de
overeenkomst met Storesquare behoren.

Datum en plaats: ………………………………………………………………..
Handtekening
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