
EXTRA VRAGEN INZAKE DE CORONAPANDEMIE 

GELDT VOOR ALLE NHG-AANVRAGEN EN VOOR GELDVERSTREKKERS DIE NHG VOLGEN

deel 1 van 2

Dit formulier bestaat uit twee delen: deel 1: een algemeen deel en een deel 2: in het geval u financiële steun hebt ont-
vangen tijdens de coronapandemie. Deel 2 hoeft alleen te worden ingevuld indien er daadwerkelijk steun is ontvangen.

In uitbreiding op de normaal al gestelde vragen om informatie, willen we u ook vragen om onderstaande vragen, naar 
eer en geweten, te beantwoorden, zodat wij als overviewz op een verantwoorde wijze een inkomensverklaring voor u 
kunnen opstellen die voldoet aan de eisen gesteld door NHG en die wordt geaccepteerd door veel geldverstrekkers. 

Is/wordt uw onderneming financieel getroffen door de coronapandemie?                    JA             NEE

Indien JA, dan onderstaande vragen invullen. Indien NEE, dan toelichten op volgende pagina.

Heeft u financiële steun ontvangen ter compensatie van omzetverlies door pandemie?          JA             NEE

Indien JA, dan deel 2 van dit formulier volledig (laten) invullen en ondertekenen.

2. Op welke wijze bent u van plan hier mee om te gaan?

3. Hoe zal dit financieel voor u uitpakken?

4. Heeft u voldoende reserves om tegenslagen op te vangen?   JA, graag toelichten             NEE

1. Op welke wijze is/wordt uw onderneming getroffen door de coronapandemie?



VERVOLG EXTRA VRAGEN INZAKE DE CORONAPANDEMIE 

deel 1 van 2

Ingevuld door:

Naam onderneming

Naam ondernemer

Datum

Dit formulier maakt onderdeel uit van uw aanvraag om een inkomensverklaring en is samengesteld in samenspraak 
met NHG en de geldverstrekkers die dit volgen. Dit is niet vrijblijvend en dient als extra informatie benodigd voor het 
verantwoord samenstellen van uw inkomensverklaring. 

LET OP: 
In het geval uw antwoorden daartoe aanleiding geven kunnen wij nog extra onderbouwing vragen in de vorm van toe-
lichting en/of aanvullende documenten. Is dat het geval, dan melden wij ons uiteraard na ontvangst van uw formulier.

*) U heeft aangegeven dat de coronapandemie u en/of uw bedrijf niet heeft getroffen. Korte toelichting:

HEEFT U FINANCIËLE STEUN ONTVANGEN  DAN OOK DEEL 2 VAN DIT FORMULIER INVULLEN



Soort steun:  Ontvangen steun Definitieve berekening* Hoe en voor welk bedrag is
    Euro   Euro   steun verwerkt in jaarcijfers

TOGS 2020
TOZO 2020
TVL 2020
NOW 2020
Continuiteits-
bijdrage 2020
TVL 2021
NOW 2021
OVERIG 2020
OVERIG 2021

*) Zowel de definitieve berekeningen alsook eventuele aanwezige definitieve besluiten dienen als bijlage te worden 

toegevoegd bij deze verklaring.

Naar waarheid ingevuld d.d.    te

Handtekening      Handtekening

Naam extern specialist:     Naam ondernemer

VERKLARING INZAKE ONTVANGEN FINANCIËLE STEUN 

GRAAG ONDERSTAANDE VRAGEN VOLLEDIG (LATEN) INVULLEN EN ONDERTEKENEN

deel 2 van 2

Dit deel van het formulier hoeft u alleen in te vullen als u financiële steun hebt ontvangen!

Deze verklaring dient te worden ingevuld per onderneming waarvoor financiële steun is ontvangen. Indien er een 
boekhouder, fiscalist of accountant (extern specialist) aanwezig is dient deze verklaring door hem/haar te worden in-
gevuld en ondertekend. Is er geen extern specialist bij de onderneming betrokken en worden jaarrekeningen door de 
ondernemer zelf opgesteld, dan mag deze verklaring door de ondernemer zelf worden ingevuld en ondertekend.

Extern specialist:

Kantoornaam:

Naam invuller:

Ondernemer:

Bedrijfsnaam:

Naam invuller:
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