
Machtigingsformulier 
subsidieaanvraag VvE / NSW 

Hierbij geeft ondergetekende:

 Naam eigenaar of anderszins  
zakelijk gerechtigde 

 en deel uitmakende van VvE / NSW

toestemming aan:

 Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger

 Om namens de eigenaar een subsidieaanvraag  
in te dienen voor de 
(naam subsidieregeling invullen)

Deze machtiging geldt uitsluitend voor deze
subsidieaanvraag. Toekomstige correspondentie
zal via de gemachtigde lopen.
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Handtekening 
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