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VERANTWOORDINGSFORMULIER 

Verzoek tot vaststelling subsidie 
op grond van de Uitvoeringsverordening subsidie Realisatieplan Fiets provincie Utrecht 

  

De aanvrager dient dit formulier in te dienen bij: 

Schriftelijk: Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht,  

of per email: subsidies@provincie-utrecht.nl 

 

Door provincie Utrecht in te vullen: 

 

Dossiernummer: ____________________ Datum ontvangst eindafrekening: ______________ 

 

 

(Door de aanvrager in te vullen)  

 

1. Gegevens van de aanvrager 

 

Naam organisatie: Klik hier en vul de naam van de organisatie in 

Adres/plaats Klik hier en vul het postadres in 

Rekeningnummer: Klik hier en vul het rekeningnummer in 

Naam contactpersoon: Klik hier en vul de naam van de contactpersoon in 

Functie:  Klik hier en vul de functie in 

Telefoonnummer: Klik hier en vul het telefoonnummer in 

E-mail adres: Klik hier en vul het e-mail adres in 
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2. Het project 

 

a. algemene gegevens van het project 

 

Naam project: Klik hier en vul de naam van het project in 

Datum en kenmerk toekenning subsidie: Klik hier en vul de datum toekenning in 

Klik hier en vul het kenmerk van de toekenning in 

Startdatum van de werkzaamheden, datum gereed 

komen werkzaamheden en datum ingebruikname project: 

 

Klik hier en vul de startdatum in 

Klik hier en vul de einddatum werkzaamheden in 

Klik hier en vul de datum ingebruikname in 

 

Aan te vragen subsidiebedrag: Klik hier en vul het bedrag in 

Titel subsidieregeling:  Uitvoeringsverordening subsidie Realisatieplan Fiets provincie Utrecht 

Aan welk programmaonderdeel uit het Realisatieplan fiets 

draagt de activiteit bij? 

Kies een item. 

 

b. kosten van het project 

De definitieve kosten van het project bedragen (exclusief 

BTW en VAT-kosten): 

€Klik hier en vul het bedrag van de definitieve kosten in € in. 

Indien van toepassing: de niet te verrekenen BTW c.q. 

niet te compenseren BTW via het BTW-

compensatiefonds bedraagt: 

€Klik hier en vul het niet te  verrekenen of te compenseren BTW-bedrag in 

 

Indien van toepassing: de VAT-kosten van het project 

bedragen: 

€Klik hier en vul de definitieve VAT-kosten in 

Aan te vragen subsidiebedrag: Klik hier en vul het bedrag in 

Titel subsidieregeling:  Uitvoeringsverordening subsidie Realisatieplan Fiets provincie Utrecht 

Aan welk programmaonderdeel uit het Realisatieplan fiets 

draagt de activiteit bij? 

Kies een item. 

 

3. Benodigde bijlagen 

Met de eindafrekening dienen de volgende bescheiden te worden meegezonden: 

 Een gespecificeerde opgave van de definitieve kosten; 

 Een opgave van de kosten die aan derden in rekening kunnen worden gebracht; 

 Een opgave van subsidies of bijdragen die van derden zijn ontvangen voor het project 

 Een opgave van de behaalde in realisatie-indicatoren 

 Indien van toepassing: een fotoverantwoording van (de locatie van) het project nadat het project is gerealiseerd. 

 Bij een subsidie van meer dan €125.000: Een getekende accountantsverklaring conform het controleprotocol, zoals dat als bijlage is bijgevoegd bij de Algemene 
subsidieverordening van de provincie Utrecht; 
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4. Ondertekening 

(Let op: dit dient een tekenbevoegd persoon te zijn, raadpleeg hiervoor uw KvK-uittreksel; in geval van gezamenlijke tekenbevoegdheid dienen ten minste twee bevoegde 

personen te tekenen) 

Naam: Klik hier en vul de naam in 

Functie: Klik hier en vul de functie in 

Organisatie: Klik hier en vul de naam van de organisatie in 

Plaats / datum: Klik hier en vul de plaats in 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

Verklaring 

De aanvrager verklaart: 

 Ermee bekend te zijn dat de Algemene Subsidieverordening van de provincie Utrecht en Uitvoeringsverordening Mobiliteit Regio Utrecht 2017-2019 van toepassing 

zijn; 

 De eindafrekening voldoet aan de in Subsidieverordening genoemde voorwaarden; 

 Het project voldoet aan de in de Subsidieverordening genoemde eisen; 

 De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de bij de aanvraag om subsidie verstrekte gegevens, waarop de subsidieverlening is gebaseerd (eventuele afwijkingen 

toelichten); 

 Alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld en verstrekt. 

 


