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Voorbeeld  

aanvraagformulier 

 

 

Wil je na het doorlopen van de quickscan een aanvraag indienen? Dan kun je dit online doen. Bekijk 

alvast welke vragen je tegenkomt in het aanvraagformulier. Zo kun je goed voorbereid aan de slag 

met jouw aanvraag. Volledig ingevulde aanvragen nemen we in behandeling. We beoordelen dan 

de aanvraag en laten je weten of je eventueel in aanmerking komt voor ondersteuning van Rabo 

Foundation.  

  

 

Organisatiegegevens 

Hier worden de volgende gegevens opgevraagd  

• Bedrijfsnaam (zoals bekend bij Kamer van Koophandel) 

• Rechtsvorm (keuze-optie) 

• Link naar de website 

• Telefoonnummer waarop de onderneming bereikbaar is 

• Branche (keuze optie – conform inschrijving Kamer van Koophandel) 

• Of de onderneming een zakelijke klant is van Rabobank  

o Indien dat het geval is ontvangen we graag de contactgegevens van de 

accountmanager, indien deze bekend is 

• Wel/niet toestemming aan Rabo Foundation om mijn persoonlijke- en bedrijfsgegevens uit 

te wisselen met de Rabobank (ja/nee) 

  

 

Contactpersoon 

Hier worden de volgende gegevens opgevraagd  

• Geslacht (man/vrouw/niet gespecificeerd) 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Telefoonnummer contactpersoon 

• E-mailadres 

 

 

Adresinformatie 
• Bezoekadres: straat    Postadres: straat 

• Bezoekadres: huisnummer   Postadres: huisnummer 

• Bezoekadres: postcode    Postadres: postcode 

• Bezoekadres: plaats    Postadres: plaats 

 

 

 

Informatie  

• Titel van het project 
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• Projectlocatie  <hier kun je een provincie in  NL kiezen> 

• Korte omschrijving van het project waarvoor de financiering wordt aangevraagd 

 

Onderneming 

Hier worden de volgende gegevens opgevraagd  

• Wat zijn de missie, visie en strategie van de onderneming? 

• Welke producten/diensten bieden jullie daarvoor aan? 

• Wie zijn de belangrijkste klanten?  

• In welke fase bevindt de onderneming zich?  

<hier kun je een optie selecteren: startend, opschaling, bestaand, anders> 

• Hoe ziet het verdienmodel van de onderneming eruit (begeleidingsgelden, inkomsten uit 

producten, diensten, e.d.)?  

• Zijn alle vereiste vergunningen aanwezig en voor welke bedrijfsrisico’s is de onderneming 

verzekerd? 

 

 

Markt & concurrentie  

Hier worden de volgende gegevens opgevraagd  

• Hoe ziet de markt eruit waarin de onderneming actief is?Omschrijf hierbij de omvang, 

belangrijke klanten en leveranciers, trends & ontwikkelingen etc. 

• Wie zijn de belangrijkste concurrenten en waarin verschilt de onderneming van haar 

concurrenten?  

• In hoeverre is het product /dienst vernieuwend en/of innovatief en waarom? 

 

 

Duurzaamheid 

• In hoeverre is het product/de dienst duurzaam? 

• Hoe is duurzaamheid in het beleid verankerd?  

 

 

Financieringsaanvraag 

Hier worden de volgende vragen gesteld:  

• Welk bedrag vraag je  aan bij Rabo Foundation?  

(Let op: Rabo Foundation kan de aanvraag niet in behandeling nemen indien het verzoek < 

EUR 30.000,- is) 

• Welke soort financiering vraag je aan; een lening of donatie?  

<selecteer hier de optie: donatie of lening> 

• Indien je een donatie aanvraagt, kun je een toelichting geven waarom het een donatie 

moet zijn? 

• Waar ga je het aangevraagde bedrag voor gebruiken? Bijvoorbeeld: investeringen, 

werkkapitaal, begeleiding van mensen. Graag zoveel mogelijk specificeren. 

• Voor welke periode heb je de financiering nodig? 

<selecteer een optie: 1 jaar; 2 jaar; 3 jaar; 4 jaar; 5 jaar; > 5 jaar> 

• Heb je eerder een donatie of lening van een lokale Rabobank of van Rabo Foundation 

ontvangen?  

<selecteer een optie: ja/nee> 

o Indien ja, specificeer het bedrag en geef aan of dit een donatie of lening betrof.  

• Zijn of worden er voor deze financieringsaanvraag ook andere partijen betrokken voor de 

financiering? Indien ja, graag de naam van de financier(s) en contactpersoon, vorm van 

financiering en het bedrag noemen.  
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• Heb je eerder een aanvraag voor bancaire financiering gedaan? Is deze wel of niet 

toegewezen? Indien deze is afgewezen, geef dan aan waarom en/ of en welke drempels er 

zijn ervaren bij het verkrijgen van deze financiering. 

• Heb je privévermogen ingebracht?  

<selecteer een optie: ja/nee> 

o Indien ja, specifieer het bedrag van het privévermogen en de herkomst hiervan. 

 

• Werk je met een fondsenwerver of een vergelijkbare adviseur? 

<selecteer hier een optie: ja/nee> 

o Indien ja, kun je ons een toelichting geven over wie dit betreft, welke 

werkzaamheden er worden verzorgd en welke bijdrage/commissie en overige 

afspraken er zijn gemaakt? 

 

 

(Management)team & organisatiestructuur 

Hier worden de volgende vragen gesteld:  

• Hoeveel mensen zijn er momenteel werkzaam bij de onderneming?  

• Hoeveel van deze mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt?  

• Kun je ons kort wat meer informatie geven over de achtergrond en ervaring van de 

belangrijkste leden van het (management) team? 

• Hoe is het toezicht geregeld? Maak je bijvoorbeeld gebruik van een Raad van Toezicht? 

Kun je ons de namen en kort de achtergrond schetsen van deze betrokkenen? 

• Heb je ook aandeelhouders? Zo ja, wie zijn deze aandeelhouders en welk percentage van 

de aandelen bezitten zij? 

• Hoe is de maatschappelijke missie in de statuten verankerd? 

 

 

Impact 

Hier worden de volgende vragen gesteld:  

• Op welke doelgroepen richt de onderneming zich en hoeveel mensen worden naar werk 

begeleid? 

• Wat zijn de belangrijkste effecten op de doelgroep? 

• Welke begeleidingsvormen bied de onderneming aan? 

<Selecteer hier een optie: Leer-werktraject / indiensttreding doelgroep / zinvolle 

dagbesteding / mbo-opleiding / anders> 

• Indien anders, welke begeleidingsvorm(en) bied je aan? 

• Welke impact heeft de onderneming tot op heden gerealiseerd? 

• Hoe ga je de impact van het voorgestelde programma meten? 

 

 

Financiën 

Hier worden de volgende vragen gesteld:  

• Wat waren de resultaten in het verleden? Geef hier een korte toelichting op de historische 

cijfers.  

• Wat waren de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen?  

• Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Geef hier een toelichting op de prognose. 

Licht daarbij in ieder geval de grootste kostenposten en de personeelskosten toe, alsook 

hoeveel FTE dit betreft. 

• Wat zijn de belangrijkste aannames voor het opmaken van deze prognose? Waarom denk 

je dat deze realistisch is?  
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Uploads 

Hier worden de volgende documenten opgevraagd: 

(indien wij je aanvraag niet in behandeling nemen, dan verwijderen wij alle toegevoegde 

documenten) 

• Business plan * 

• Recente jaarcijfers * 

• Liquiditeitsprognose voor komend jaar op maandbasis * 

• Exploitatieprognose voor de komende 3 jaar op kwartaal- of jaarbasis * 

• Investeringsbegroting voor deze financieringsaanvraag * 

* = verplicht  

 

 

Customer Due Diligence 

Let op: Om de aanvraag in behandeling te nemen zijn wij verplicht om ook een klantonderzoek 

(Customer Due Diligence | CDD) uit te voeren. Hiervoor hebben wij onderstaande documenten 

nodig. Indien wij jouw aanvraag niet in behandeling nemen, dan verwijderen wij alle toegevoegde 

documenten. 

 

• Het is belangrijk dat we als Rabo Foundation weten met wie we zaken doen om de 

klantbediening te optimaliseren en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Eén van die 

verplichtingen betreft het vaststellen van de eventuele uiteindelijk belanghebbenden en 

aandeelhouders (de zgn. Ultimate Beneficial Owner “UBO”). Wij verzoeken om het “UBO”- 

formulier volledig ingevuld en ondertekend te uploaden.*  

(Er is mogelijkheid in het systeem om blanco UBO-document te downloaden) 

 

• Een kopie van de actuele statuten, voorzien van de datum waarop de akte is gepasseerd en 

ondertekend door een notaris. * 

 

• Voor een duidelijk inzicht in hoe de onderneming is opgebouwd, ontvangen wij graag een 

actueel organogram waarin het eigendom en de structuur zichtbaar is. Dit organogram is 

rechtsgeldig ondertekend en voorzien van een datum. Indien er meerdere entiteiten in de 

juridische structuur naar boven zijn, deze ook graag in het organogram vermelden, 

inclusief aandelen en zeggenschap. 

Het organogram bevat per organisatie de volgende informatie:* 

o (Statutaire) naam, rechtsvorm en vestigingsland van alle entiteiten tot en met de 

uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO); 

o Vermelding van de volledige eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen tot en 

met de uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO); 

o Voornamen, achternaam, geboortedatum en vestigingsland van de uiteindelijk 

belanghebbende(n) (UBO). 

 

• Kopie legitimatiebewijzen van:* 

o Personen die op het UBO-formulier zijn geïdentificeerd;  

 

• Kopie recent rekening-dagafschrift (niet ouder dan één maand, zonder saldo-vermelding, 

echter met één recente betalingsactiviteit) ter controle en verificatie van IBAN- 

rekeningnummer. * 
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Indien van toepassing 

• Kopie van een actueel aandeelhoudersregister 

Als de aandeelhouders van de onderneming niet in de statuten of in de Kamer van 

Koophandel terug te vinden zijn, maar zijn opgenomen in een aandeelhoudersregister dan 

ontvangen we graag een kopie hiervan. 

 

• Kopie ANBI-verklaring. 

 

• Kopie vestigingsvergunning en/of overige benodigde vergunningen.  

 

• Kopie bestaande overeenkomsten met financiers die eerder financiering hebben verstrekt 

(leningen en/of aandelen). 


