AANVRAAG TOZO 2
TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS

1.

UW GEGEVENS
Belanghebbende

Partner

 Alleenstaande ouder

 Gehuwd/samenwonend

Burgerservicenummer (BSN)
Voorletters en achternaam
Straat/huisnummer
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Identiteitsbewijs en nummer
Bankrekeningnummer

2.

WOONSITUATIE

Leefsituatie

 Alleenstaande

Het adres waarop ik ben geregistreerd in de Basis Registratie Personen (BRP) is
het adres waar ik het meeste verblijf

 ja

 nee

 ja

 nee

Ik heb nog een bedrijf/meer bedrijven
Zo ja, welke?
Geef naam/namen
Ik voldoe aan het urencriterium van 1225 uur op jaarbasis

 ja

 nee

 ja

 nee

Ik beschik over de vergunningen die voor mijn bedrijf nodig zijn

 ja

 nee

3.

ZAKELIJKE GEGEVENS

Bedrijfsnaam
Straat/huisnummer
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Vestigingsdatum
Inschrijfdatum en -nummer Kamer van Koophandel

/

Bedrijfsvorm
Ik sta als (mede)eigenaar ingeschreven sinds d.d.
Ik bezit, alleen of samen met eventueel andere in de B.V. werkzame
directeuren, meer dan 50% van de aandelen

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede

Postadres
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

 nvt

Tel: (023) 548 58 68
info@iasz.nl
www.iasz.nl

4.

REDEN AANVRAAG

Ik dien een aanvraag in voor:

 Bedrijfskapitaal, ik wil lenen: €

Ik dien een aanvraag in voor:

 Inkomensondersteuning tot het sociaal minimum

Ik wil de ondersteuning laten ingaan per

(max € 10.157,-)



1 juni 2020



1 juli 2020



1 augustus 2020



1 september 2020

Let op: De uitkering kan tot uiterlijk 30 september worden toegekend. Vraagt u aan vanaf 1 juni dan
kunt u maximaal 4 maanden aanvragen Vraagt u aan vanaf 1 juli, dan kunt u 3 maanden aanvragen.
Vraagt u aan vanaf 1 augustus, dan kunt u voor 2 maanden aanvragen. Vraagt u aan per
1 september, dan kunt u voor 1 maand aanvragen.

Ik vraag de aanvullende uitkering voor levensonderhoud aan voor



1 maand



2 maanden



3 maanden



4 maanden

Geef hier een toelichting hoe uw bedrijf wordt getroffen door de coronacrisis

Ik heb voorafgaand aan deze melding elders financiële hulp gevraagd

 ja

 nee

Zo ja, waar hebt u hulp gevraagd?

5.

VERWACHTE INKOMSTEN

Ik/mijn partner verwacht(en) voor de maanden waarvoor ik/wij de aanvullende uitkering voor
levensonderhoud aanvragen een netto-inkomen per maand van
Het betreft een schatting van uw netto gezinsinkomen, bestaande uit inkomsten uit onderneming,
loon, uitkering en overige inkomsten zoals pensioen, alimentatie, onderhuur, giften etc.
Maanden

Mijn inkomen (ondernemer)

Inkomen van mijn partner

Juni

€

€

Juli

€

€

Augustus

€

€

September

€

€

Netto inkomsten uit onderneming:
Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle
omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke
afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten)).
Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog
verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en
aftrekposten voor ondernemers.

6.

BETALING

Ik wil/wij willen de tegemoetkoming ontvangen op rekeningnummer:
IBAN

7.

Ten name van

VERKLARING & ONDERTEKENING

Ik verklaar / wij verklaren dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld en
machtig(en) hierbij de IASZ om onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van
de verstrekte gegevens. Ik verklaar / wij verklaren er mee bekend te zijn dat de IASZ de
verstrekte gegevens opneemt in een persoonsregistratie.
Plaats

Datum

Handtekening belanghebbende

Handtekening partner

Klik eerst HIER om uw bestand op te slaan.
Om naar een beveiligde e-mailomgeving te gaan om het formulier en bijlagen in te sturen klikt u HIER.
Wanneer uw aanvraag niet compleet is dan kunnen wij uw aanvraag niet behandelen. Indien er in
verband met uw aanvraag nog aanvullende vragen zijn, of stukken nodig zijn dan nemen wij contact
met u op.
Bewijsstukken meesturen
 Identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (kopie voor- en achterkant) (geen rijbewijs) van u en uw
eventuele partner.
 Kopie van de bankpas van de rekening waarop u de bijstand wilt ontvangen.
 Bewijsstuk(ken) van uw eigen inkomen en/of dat van uw partner naast uw onderneming
(bijvoorbeeld (gedeeltelijke) uitkering, loon, alimentatie).

