
 
 

 
Algemene voorwaarden uitbetaling 

 
 
Om de gelden te ontvangen, die bij het besluit zijn toegekend moet u zich aan het volgende 
houden: 
 
 

- bij het plaatsen van advertenties over dit project moet het logo van het 
Ondernemersfonds worden vermeld; 

- bij alle externe uitingen in media e.d. moet u melding maken van het feit dat het 
project mogelijk is gemaakt door het Ondernemersfonds Culemborg; 

- bij de uitvoering van dit project dient u ervoor te zorgen dat de beachvlaggen van het 
Ondernemersfonds zichtbaar geplaatst worden. U kunt contact opnemen met het 
secretariaat over het halen en brengen van de vlaggen; 
 

 
Let op: de manier waarop u declareert bij het Ondernemersfonds is in 2021 gewijzigd:  

 
- u moet uw leveranciers vragen de facturen op naam van het Ondernemersfonds te 

zetten;  
- de uitbetaling vindt plaats nadat (digitale) facturen zijn overlegd en het 

declaratieformulier volledig is ingevuld. Deze graag toesturen 
info@ondernemersfondsculemborg.nl; 

- het Ondernemersfonds betaalt de factuur rechtstreeks aan uw ‘leverancier’ (u hoeft 
de factuur niet zelf te betalen!); 

- het toegekende bedrag is exclusief btw, de facturen worden inclusief btw vergoed; 
- dien geen hogere facturen in dan de toewijzing toelaat (laat in die situatie de factuur 

splitsen!); 
- de facturen worden uiterlijk 3 weken na indiening betaald; 
- wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over het ‘nieuwe’ declareren. In de 

menubalk vindt u een brief met extra uitleg. Heeft u hierna nog vragen, neem in dat 
geval contact op met onze penningmeester, Guus Derks. Hij is bereikbaar via 
guusderks@telfortglasvezel.nl 

- het Ondernemersfonds ontvangt graag een evaluatie van het project, indien mogelijk 
ondersteund met beeldmateriaal. 
 

 
Indien de uitvoering van het project sterk afwijkt van de aanvraag of aan bovenstaande 
voorwaarden wordt onvoldoende voldaan, dan behoudt het bestuur het recht om de bijdrage 
aan het project niet uit te keren. 
 
Deze toewijzing is onder voorbehoud dat de uitvoeringsovereenkomst van het OFC met de 
gemeente van kracht blijft en de gemeente aan de Stichting een subsidie toekent als 
omschreven in de uitvoeringsovereenkomst. 
 



Het Ondernemersfonds zal het besluit over een toegekend evenement vermelden op de 
eigen site en uw project kan vermeld worden in de nieuwsbrief, die het OFC periodiek 
uitbrengt.  
 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Ondernemersfonds 
Culemborg: info@ondernemersfondsculemborg.nl of 06 255 121 69. 
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