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 Over dit formulier 
 

• Met dit formulier machtigt u de intermediair om 
namens u c.q. uw organisatie op te treden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Machtiging  
Subsidies 

 
U kunt als particulier of namens een organisatie zelf een 
subsidie aanvragen, of besluiten om iemand anders (een 
intermediair) in te schakelen om de aanvraag voor te bereiden, 
voor u in te dienen en eventueel de verdere correspondentie te 
voeren. In dat geval dient u de intermediair te machtigen om 
namens u c.q. uw organisatie op te treden. 
 
 
 

 

   Soort aanvrager 

 a Wordt de 
subsidieaanvraag 
ingediend namens een 
organisatie of namens 
een particulier? 

☐ Organisatie > Ga verder naar vraag 1.1  

  ☐ Particulier > Ga verder naar vraag 2.1 

 

 
 

  1. Gegevens aanvrager organisatie 

 1.1 Naam organistatie  

   
 

 1.2. KvK-nummer  

    
 1.3 Contactpersoon Titel(s) Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) 

      

    
   Achternaam ☐ Man 

☐ Vrouw     

    
 1.4 Functie  

    
 
 

  2. Gegevens aanvrager particulier 

 2.1 Naam aanvrager Titel(s) Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) 

      

    
   Achternaam ☐ Man 

☐ Vrouw     

    
 2.2 Burgerservicenummer  

(BSN) 
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  3 Gegevens Intermediair 

 3.1 Naam intermediair  

    
Is de intermediair 

een organisatie? Vul 

dan het KvK-

nummer in.  

Is de intermediair 

een particulier? Vul 

dan het BSN in. 

3.2 KvK-nummer  

   
3.3 Burgerservicenummer 

(BSN) 
 

  

3.4 Postadres Huis- of postbusnummer Toevoeging 

     

   Straat of postbus 

    

 3.5 Postcode en plaats Postcode Plaats 

     

    
 3.6 Contactpersoon Titel(s) Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) 

      

    
   Achternaam ☐ Man 

☐ Vrouw     

    
 3.7 Functie  

    
 3.8 Telefoon  

    
 3.9 E-mail  

 
 

  4 Kerngegevens project en subsidieregeling 

 4.1 Projectnaam Projectnaam  

  

  Afkorting 

   

    
 4.2 Naam subsidieregeling  
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  5  Machtiging 

   - Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen. 

 - Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 

   - Hierbij machtig ik bovengenoemde intermediair voor; 

 5.1 Reikwijdte machtiging 
☐  het indienen van de subsidie aanvraag 

 
☐  het uitvoeren van alle gerelateerde (rechts)handelingen in verband 

met de aanvraag tot en met de subsidieverlening 

  
☐  het uitvoeren van alle gerelateerde (rechts)handelingen in verband 

met de subsidieverlening gedurende de gehele looptijd van het het 
project tot en met de subsidievaststelling 

  
☐  het uitvoeren van alle (rechts)handelingen in verband met een 

eventueel te bezwaar- en/of beroepsprocedure 

  
☐  de machtiging wordt verleend met het recht van substitutie 

De ondertekenaar 

dient tekenbevoegd 

te zijn. 

5.2 Ondertekenaar namens Titel(s) Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) 

     

   
   Achternaam ☐ Man 

☐ Vrouw     

    
 5.3 Datum  Dag Maand Jaar 

     

    

    
 5.4 Handtekening  
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