
   

 

   
  

    

  
 

 
  

     

    

  

    

      

       

  
  

 

 

  

 

 

           
        

 

Model toestemming 
locatie-eigenaar 
SDE++ 

Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 
Hanzelaan 310 
Postbus 10073 
8000 GB Zwolle 

TEN BEHOEVE VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT 

T +31 (0)88 042 42 42 
E sde@rvo.nl 
www.rvo.nl/sde 

1. Locatie

Naam locatie

Adres Straatnaam Huisnummer(s) 

Postcode en plaats Postcode Plaats 

Indien straatnaam en huisnummer niet bekend: 

Kadastrale gemeente, 
sectie en 
perceelsnummer 

2. Subsidie-aanvrager

Naam

KVK-nummer 

3. Productie-installatie

Categorie 

□ kW(p) Nominaal vermogen of 
capaciteit van de □ MW 
productie-installatie 

ton CO2/uur

4. Geldigheid
Deze toestemming geldt voor de bouw en exploitatie van bovengenoemde productie-installatie 
waarvoor subsidie wordt aangevraagd en verleend in de SDE-openstellingsronde(n) van: 

□ 2024 □ 2025 □ 2023 

□ anders namelijk:
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5. Ondertekening locatie-eigenaar*

Ik verklaar hierbij toestemming te geven aan de subsidieaanvrager voor het plaatsen en exploiteren
van de productie-installatie op de betreffende locatie gedurende de looptijd van de subsidie. 

1 Naam locatie-eigenaar 

Naam tekenbevoegde 

Datum Dag Maand Jaar 

Handtekening 

2* Naam locatie-eigenaar 

Naam tekenbevoegde 

Datum Dag Maand Jaar 

Handtekening 

3* Naam locatie-eigenaar 

Naam tekenbevoegde 

Datum Dag Maand Jaar 

Handtekening 

4* Naam locatie-eigenaar 

Naam tekenbevoegde 

Datum Dag Maand Jaar 

Handtekening 

5* Naam locatie-eigenaar 

Naam tekenbevoegde 

Datum Dag Maand Jaar 

     

 

             
           

   

   

     

  

   

   

     

  

   

   

     

  

   

   

     

  

   

   

     

  

          
             

        

Handtekening 

* - In sommige situaties zijn er meer eigenaren en is het niet voldoende als één van de eigenaren tekent.
Ga na wat in uw geval van toepassing is en zorg dat de juiste informatie op dit formulier staat.

- Als er sprake is van erfpacht, kan de erfpachter deze verklaring ondertekenen.
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