
 

 
Machtiging ten behoeve van de provincie Noord-Brabant 
Wilt u een andere persoon of organisatie machtigen om namens u te tekenen, en bent u zelf 
tot het ondertekenen bevoegd zoals vastgelegd in het Handelsregister? Vul dan dit formulier 
in voor het afgeven van een machtiging. Beide partijen moeten het formulier ondertekenen. 
 
Volmachtgever (subsidieaanvrager) 
Naam organisatie: 
KVK nummer: 
RSIN-nummer1: 
Voorletters en achternaam volmachtgever: 
Functie volmachtgever: 
 
Machtigt hierbij 
Naam organisatie of persoon: 
Voorletters en achternaam gemachtigde: 
Functie gemachtigde: 
 
voor 
Naam subsidieregeling (en indien van toepassing nummer paragraaf): 
Naam project: 
 
Om namens de subsidieaanvrager (aankruisen wat van toepassing is): 
o de subsidieaanvraag in te dienen; 
o de subsidieaanvraag in te dienen en (rechts)handelingen uit te voeren vanaf het moment 
van de subsidieaanvraag tot en met de subsidieverlening; 
o de subsidieaanvraag in te dienen en alle (rechts)handelingen uit te voeren tijdens de hele 
looptijd van het project tot en met de subsidievaststelling; 
o anders, namelijk:2 
 
Om namens de subsidieaanvrager de financiële afhandeling te doen via zijn eigen 
bankrekening3 (aankruisen wat van toepassing is) 
o ja 
o nee 
 
Als u ja hebt aangekruist moet u onderstaande gegevens ook invullen. 
Bankrekeningnummer IBAN: 
Tenaamstelling bankrekening4: 
 
 
 

                                                
1 Niet invullen als u een eenmanszaak hebt en/of ZZP-er bent. RSIN-nummers worden door de KVK bij eerste inschrijving in het 
Handelsregister niet aan deze ondernemingen uitgegeven. 
2 Het formulier voor het indienen van klacht, bezwaar- of beroepsschriften vindt u hier:  

https://www.brabant.nl/loket/producten-en-diensten/detail.aspx?id=6365 
3 Financiële afhandeling betreft een feitelijke handeling die geheel voor eigen rekening en risico van de subsidieaanvrager komt 
en blijft. 
4 Hier graag de naam invullen van wie de bankrekening is. Dat kan een persoon zijn, twee personen (en/of), een bedrijf, etc.  
Het is de naam zoals die bijvoorbeeld op uw betaalpas staat. 

https://www.brabant.nl/loket/producten-en-diensten/detail.aspx?id=6365


 

Wij verklaren dat wij dit formulier volledig en naar waarheid hebben 
ingevuld. 
 
Ondertekening volmachtgever  
Naam:  
Plaats:  
Datum: 
Handtekening:  
 
Ondertekening gemachtigde: 
Naam: 
Plaats: 
Datum: 
Handtekening: 
 


