Aanmeldformulier ‘Tegemoetkoming controle CTB’
Door middel van dit aanvraagformulier kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor gemaakte kosten voor
controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). Dit geldt voor ondernemers en verenigingen die behoren tot
de volgende categorieën: Eet- en drinkgelegenheid / locatie voor sport / locatie voor kunst of cultuur /
organisatie evenement. De gevraagde informatie is nodig om deze aanvraag goed te kunnen beoordelen.
Uw aanvraag wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Gegevens

onderneming /

vereniging (aankruisen wat van toepassing is)

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
KvK-nummer:
IBAN-bankrekeningnummer:

Contactgegevens bevoegde vertegenwoordiger/ondergetekende
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Kosten
Heeft u een horecaonderneming of een andere onderneming (bijvoorbeeld een sportschool)
waarvoor een CTB geldt? Vul hieronder de kosten in.
Ik doe een aanvraag voor:
Vergoeding* loonkosten vast personeel, onderbouwd met loonstroken
*met een maximum van 2uur per dag (dus: aantal dagen open x 2 uur per dag x uurtarief of loonkosten).

€

Facturen ingehuurd personeel

€

Heeft u een sportvereniging? Of een kunst/cultuur vereniging? Vul hieronder de kosten in.
Ik doe een aanvraag voor:
Facturen ingehuurd personeel

€

Vergoeding* inzet vrijwilligers, onderbouwd door bijv. vrijwilligersrooster waaruit inzet blijkt

€

*voor de inzet van vrijwilligers hanteren wij als maximale vergoeding de vrijwilligersvergoedingen zoals bepaald door de Belastingdienst (€5,- per uur)

Heeft u een evenement georganiseerd waarvoor u een vergunning heeft gekregen en waar een
coronatoegangscontrole is of wordt uitgevoerd? Vul hieronder de kosten in.
Ik doe een aanvraag voor:
Naam evenement:
Vergoeding* loonkosten vast personeel, onderbouwd met loonstroken
*met een maximum van 2uur per dag (dus: aantal dagen open x 2 uur per dag x uurtarief of loonkosten)

€

Facturen ingehuurd personeel

€

Vergoeding* inzet vrijwilligers, onderbouwd door bijv. vrijwilligersrooster waaruit inzet blijkt

€

*voor de inzet van vrijwilligers hanteren wij als maximale vergoeding de vrijwilligersvergoedingen zoals bepaald door de Belastingdienst (€5,- per uur)

U kunt het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen mailen naar
CTB@gemeentehw.nl. Vergeet niet een kopie van uw bankpas toe te voegen bij de gevraagde bijlagen.
Alleen een volledig ingevuld aanvraagformulier wordt in behandeling genomen. U dient elke aanvraag
te onderbouwen met documenten waaruit blijkt dat u de ingediende kosten gemaakt heeft zoals staat
beschreven bij de voorwaarden. Let op: Indien onjuiste informatie is verstrekt die van invloed is op de
hoogte van de vergoeding dan wordt de vergoeding geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.

Ik aanvaard en heb kennis genomen van de voorwaarden die gelden voor het aanvragen
van een vergoeding voor de controle van het CTB.

