
Aanvraag uit het Ondernemersfonds 
via Ondernemerscollectief Welgelegen

Om een aanvraag in te kunnen beoordelen en eventueel 
in te dienen bij het Ondernemersfonds Utrecht (OFU) ver-
zoeken we u onderstaand formulier zo volledig mogelijk 
in te vullen en te mailen aan info@welgelegen-utrecht.nl  
Het bestuur van Ondernemers Collectief Welgelegen zal op 
basis van onderstaande bepalen of uw aanvraag ‘ter stem-
ming’ wordt uitgezet onder de leden van het collectief. Bij 
een meerderheid van stemmen wordt uw aanvraag ingedi-
end bij het OFU. Heeft u vragen neem gerust contact met 
ons op via bovenstaand emailadres.

 
NAW gegevens:

Volledige naam aanvrager  Dhr./ Mw.  

Vertegenwoordigt de onderneming:       (indien van toepassing)

Adres:

Telefoonnummers:        / 

Emailadres: 

Website(s): 

Inschrijvingsnr. KvK: 

KvK-ondernemer in Welgelegen   wel  niet

Werkzaam in Welgelegen   wel  niet

Woonachtig in Welgelegen   wel  niet

Anders: 

 
Over de aanvraag

Op welk jaar heeft de aanvraag betrekking: 

Wat is de looptijd: 

Wat is de planning: 

Titel aanvraag in het kort: 

Korte beschrijving van de aanvraag (max. 75 woorden):



Waarom wordt de aanvraag ingediend (probleem, ambitie, aanleiding of uitdaging?)

Waartoe moet je/ jullie aanvraag (idee/ oplossing/ project/ etc.) leiden? Welke doelen moeten er 
worden behaald? Neem in deze toelichting nadrukkelijk ook mee wat het bijdraagt aan de leef-/ 
werkbaarheid van Welgelegen!

Hoe hoog is het bedrag dat wordt aangevraagd in Euro’s (inclusief BTW): 

Hoe hoog is het BTW-bedrag in Euro’s:

Bij de aanvraag moet een actuele offerte/ begroting worden ingediend. Hieronder kan eventueel 
een toelichting op de offerte/ begroting worden gegeven:

Is de aanvraag (ook) een overheidstaak? 

Dient de aanvraag een volledig publieke belang?

Bijzonderheden/ aanvullende opmerkingen of informatie voor deze aanvraag:



Mocht je via cofinanciering (uitleg: klik hier) een bijdrage leveren, gelieve hier aan te geven hoe 
dat eruit ziet én om welk bedrag (ex BTW) het gaat.

Aldus naar waarheid ingevuld op:            (datum)

Handtekening:

Uw naam:

Aantal bestanden meegestuurd:

https://www.welgelegen-utrecht.nl/doe_een_aanvraag
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