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Bijlage Vaststelling Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 
december 2021 – januari 2022 

Naam aanvrager 

Vestigingsplaats 

Vergunningsnummer 

Datum 

- omzet in subsidiabele periode € 

- omzet in referentieperiode € 

- % omzetverlies subsidiabele periode % 

- personeelskosten subsidiabele periode € 

- subsidiabele personeelskosten (70%) € 

- parkkosten € 

Overige kosten  

- kosten voor verbruikte diervoeders en diervoeders met medicinale werking € 

- kosten voor het verrichten van diergeneeskundige handelingen € 

- kosten voor verbruikte diergeneesmiddelen € 

- kosten die noodzakelijk zijn voor het transporteren van dieren € 

- kosten voor de reiniging van dierverblijven € 

- kosten voor het verbruik van elektriciteit, gas en water € 

- kosten voor de aanschaf van bedrijfskleding € 

- kosten voor gedragsverrijkende materialen, voor zover die geen deel 

uitmaken van de inrichting van het dierverblijf  
€ 

- kosten voor de bestrijding van ongedierte € 

- kosten voor preventieve handelingen die het dierenwelzijn ten goede komen 

waaronder preventieve medische behandelingen 
€ 

+
- Totaal overige kosten € 
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EBIT 

Er zit misschien een maximum aan uw subsidie. Dit ligt aan uw winst voor aftrek van rente en 

belastingen in de referentieperiode. Dit bedrag noemen we Earnings Before Interest and Taxes 

(EBIT). We berekenen de EBIT door deze bedragen bij elkaar op te tellen: 

• uw winst

• de vennootschapsbelasting

• het saldo van uw betaalde en ontvangen rente

- EBIT referentieperiode € 

- EBIT subsidiabele periode € 

- Netto oppervlakte van de dierentuin in m
2

m
2
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