
 

 

Restitutie aanvraag formulier  

 
Voor de agrarische sector, tuinbouw sector, sportverenigingen, scholen, de medische – en 
maatschappelijke sector en leden van een Biz vereniging in de gemeente Nieuwkoop is er een 
restitutieregeling ontworpen voor dat deel van de aanslag dat u bijdraagt aan het 
ondernemersfonds. Indien u behoort tot één van de bovenstaande categorieën, heeft u recht 
op restitutie. 

U kunt de aanvraag indienen vóór 1 september van het betreffende aanslagjaar, met het 
daarvoor bestemde formulier. Daarbij vragen wij u de door u ontvangen OZB-aanslag digitaal 
mee te sturen. Zolang wij geen kopie van uw OZB-aanslag hebben ontvangen, zal de aanvraag 
niet in behandeling worden genomen. Indien de aanvraag niet vóór 1 september – van het jaar 
van opleggen van de aanslag – door ons is ontvangen, zal het recht van restitutie voor dat jaar 
komen te vervallen. Ook zal geen restitutie plaatsvinden als blijkt dat er geen betaling heeft 
plaatsgevonden aan SVHW. 

Als u bezwaar heeft uitstaan over de waardebepaling van uw object(en) dient u dit te melden en 
aan te tonen en kan de stichting de datum van restitutie aanvraag verlengen. 
 

Restitutiebedrag 
De opslag op de WOZ aanslag voor het ondernemersfonds is voor 2020 € 54,00 per € 
100.000,00 WOZ waarde van uw object. 

Bent u eigenaar en gebruiker dan ontvangt u : €54,00 per € 100.000.00 WOZ waarde restitutie 

Bent u alleen eigenaar dan ontvangt u : € 30,24 per € 100.000, 00 WOZ waarde restitutie. 

Bent alleen gebruiker dan ontvang u: € 23,76 per € 100.000,00 WOZ waarde restitutie. 

Het uit te keren bedrag kan verminderd worden met administratiekosten. (Hierover dient nog 
een besluit te worden genomen en zal z.s.m. worden gepubliceerd)  

  

Bij vragen, kunt u contact opnemen met het secretariaat  via e-mail: 
secretaris@ondernemersfondsnieuwkoop.nl  
 

  



 

Vul dit formulier in en stuur het vervolgens inclusief bijlage aan: 
secretaris@ondernemersfondsnieuwkoop.nl  of naar 

Secretariaat Ondernemersfonds 
Postbus 14 
2420 AA Nieuwkoop 
 

Aanvraagnummer:  
( vul hier uw aanslagnummer in) 

 
 

Objectomschrijving (vul hier het adres in  
van betreffende onroerende goed): 

 

Bedrag restitutieaanvraag:   
 

Naam:   
 

Naam rekeninghouder:   
 

IBAN nummer:   
 

E-mailadres:   
 

Telefoonnummer:   
 

Eventuele opmerkingen:   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BELANGRIJK: Dien samen met dit formulier een kopie van uw OZB-aanslag in.  
 
Hierbij verklaart de aanvrager toestemming te verlenen aan het bestuur van de 
stichting Ondernemersfonds Nieuwkoop om de hierboven genoemde gegevens 
uitsluitend te gebruiken om deze restitutieaanvraag te beoordelen. 
 
Voor akkoord:  
 
 
Naam:    ____________________________________ 
 
 
Datum:   ____________________________________ 

mailto:secretaris@ondernemersfondsnieuwkoop.nl


 
 
Handtekening:  ____________________________________ 
 


