
Over dit formulier 
- Met dit formulier machtigt u, als deelnemer van een 

samenwerkingsverband, de penvoerder om namens uw 
organisatie de subsidievraag via het eLoket in te dienen.

- Iedere deelnemer moet een afzonderlijk exemplaar van
dit formulier invullen en ondertekenen. 

- De penvoerder voegt de machtiging(en) als bijlage(n) toe 
bij de subsidieaanvraag via het eLoket. 

- Meer informatie vindt u op rvo.nl/subsidiespelregels
- Let op! Dit is een dynamisch PDF-formulier en bevat 

interactieve functies. Bij het aankruisen van antwoorden 
in het formulier kunnen extra vragen verschijnen. Vul 
daarom het formulier op uw computer helemaal in 
voordat u het uitprint en ondertekent. 

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 

Aanmelding + Machtiging 
Deelnemer samenwerkingsverband 
Bijlage bij een subsidieaanvraag ingediend via het eLoket 

1.1 Naam bedrijf 

1 Machtiging

De penvoerder is de 
organisatie die de subsidie- 
aanvraag indient bij RVO.nl. 
Zie ook rvo.nl/ 
subsidiespelregels 

1.2 KvK nummer 
bedrijf 

1.3 Naam penvoerder 

1.4 Naam circulair 
ketenproject 

Ik machtig de penvoerder van bovengenoemd project om namens bedrijf: 

een subsidieaanvraag in te dienen bij RVO en om namens dit bedrijf op te treden in 
alle aangelegenheden die betrekking hebben op deze subsidieaanvraag, het 
projectbeheer en de subsidie-vaststelling.  
Het bedrijf zal het project uitvoeren conform het bij de aanvraag ingediende 
projectplan in samenwerking met de in het projectplan genoemde mkb-bedrijven. 
Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de betrokken 
partijen. 
Ik ben bevoegd om deze machtiging te ondertekenen. 

- Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 

1.6    Ondertekenaar namens  

(naam bedrijf) 

Titel(s) Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) 

Achternaam 
Man 
Vrouw 

1.7 Wordt de aanvraag ingediend 
door een intermediair? 

Ja 
Nee 

1.8 Datum 

1.9 Handtekening 

Dag Maand Jaar 
   

1.5       Naam bedrijf

-

-

-

< Let op! U moet beschikken over een rechtsgeldig ondertekende machtiging.
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