ProfiNRG
tel. 030 - 341 09 90

Machtigingsformulier Subsidieaanvraag Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)
Ondergetekende (aanvrager):

……….........................................……..……..…....…………………………………………………..

Bedrijfsnaam t.b.v. de subsidie:

………………….........................................…………………………………………………………....

Adres:

…………………........................................……….…………………………………………………….

Postcode & woonplaats:

………….……...…........................................……………………………………..…………………..

Telefoonnummer:

………….……...……........................................…………………………………..…………………..

E-mailadres:

………….……...………........................................………………………………..…………………..

KvK nummer:

…………………………........................................……………………………………………………..

IBAN t.b.v. de subsidie:

………………........................................………………………………………………………………..

BSN nummer (als IB verschuldigd):

………………………........................................………………………………………………………..

BTW/Fiscaalnr (als VPB verschuldigd): ………...........................................……………………………………………………………………..
Verleent hierbij een volmacht aan de bevoegde bestuurder van:
Profinergy B.V.
Maarssenbroeksedijk 37
3542 DM Utrecht
Tot het vertegenwoordigen van ondergetekende inzake:
•

Het indienen van een aanvraag voor SDE+ subsidie en het uitvoeren van (rechts)handelingen in verband met de aanvraag
tot en met het moment dat op de aanvraag voor subsidie is beslist.

Locatiegegevens (indien afwijkend van hierboven)

………………….............................………………………………………………

Vermogen in Wp van subsidieaanvraag:

……………………......................................…………………………………………………..

Subsidiebedrag in Eurocent per kWh:

……………….............................………………………………………………………………..

Is er al een grootverbruikersaansluiting aanwezig? (groter dan 3x80A)				 Ja

 Nee

Wat is het beschikbare oppervlak van het dak/perceel?						

……….......... m2

Wordt de productie-installatie een kas-, veld-, of dakopstelling?				

 veld  dak

 kas

Is de productie-installatie een uitbreiding van een bestaande productie-installatie?			

 Ja

 Nee

Betreft een bestaande locatie (bij nieuw te bouwen, dient ook de vergunning ingestuurd te worden)

 Ja

 Nee

Mjin netbeheerder is: ............................................................

3 x .................A

Mijn netaansluiting is momenteel:

Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van het formulier, neem gerust contact met ons op via 030 341 09 90 (verkoop)
De aanvraag wordt kosteloos uitgevoerd. Wordt de beschikking toegekend en een PV-systeem geïnstalleerd, dan heeft
ondergetekende de intentie het PV-systeem bij Profinergy B.V. aan te schaffen. Uiteraard geeft Profinergy B.V. een beste
prijs garantie.
Plaats & datum:

…………………........................................……………………………………………………………..

Handtekening subsidie-aanvrager:

………………………........................................………………………………………………………..

Stuur deze machtiging naar: corina@profinrg.nl

Indien u niet zelf de eigenaar bent van de beoogde locatie, dan dient de eigenaar onderstaande toestemmingsverklaring te tekenen.

Model toestemming
locatie-eigenaar
SDE++

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Hanzelaan 310
Postbus 10073
8000 GB Zwolle

T +31 (0)88 042 42 42
E sde@rvo.nl
www.rvo.nl/sde

TEN BEHOEVE VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

1.

Locatie

1.1

Naam locatie

1.2

Adres

Straatnaam

1.3

Postcode en plaats

Postcode

1.4

Indien straatnaam en huisnummer niet bekend:

Huisnummer(s)

Plaats

Kadastrale gemeente,
sectie en
perceelsnummer

2.

Subsidie-aanvrager

2.1

Naam

2.2

KVK-nummer

3.

Productie-installatie

3.1

Categorie

3.2

Nominaal vermogen
van de productieinstallatie

□
□

kW(p)
MW

4.

Geldigheid

4.1

Deze toestemming geldt voor de bouw en exploitatie van bovengenoemde productie-installatie
waarvoor subsidie wordt aangevraagd en verleend in de SDE-openstellingsronde(n) van:
□ 2020
□ 2021
□ 2022

□ anders namelijk:
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5.

Ondertekening locatie-eigenaar*
Ik verklaar hierbij toestemming te geven aan de subsidieaanvrager voor het plaatsen en exploiteren
van de productie-installatie op de betreffende locatie gedurende de looptijd van de subsidie.

5.1.1

Naam locatie-eigenaar

5.1.2

Naam tekenbevoegde

5.1.3

Datum

5.1.4

Handtekening

5.2.1

Naam locatie-eigenaar

5.2.2

Naam tekenbevoegde

5.2.3

Datum

5.2.4

Handtekening

5.3.1

Naam locatie-eigenaar

5.3.2

Naam tekenbevoegde

5.3.3

Datum

5.3.4

Handtekening

5.4.1

Naam locatie-eigenaar

5.4.2

Naam tekenbevoegde

5.4.3

Datum

5.4.4

Handtekening

5.5.1

Naam locatie-eigenaar

5.5.2

Naam tekenbevoegde

5.5.3

Datum

5.5.4

Handtekening

Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

* - In sommige situaties zijn er meer eigenaren en is het niet voldoende als één van de eigenaren tekent.
Ga na wat in uw geval van toepassing is en zorg dat de juiste informatie op dit formulier staat.
- Als er sprake is van erfpacht, kan de erfpachter deze verklaring ondertekenen.
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