
SAMEN GEVEN WE SCHOON, 
HEEL, VEILIG EN/OF DUURZAAM
EEN EXTRA IMPULS

FINANCIËLE TEGEMOETKOMING VANUIT
ONS ONDERNEMERSFONDS IN 2023



Als bestuur van de Ondernemersvereniging Borchwerf I hebben we het besluit 
genomen om ook voor dit kalenderjaar 2023 weer een financiële tegemoet-
koming vanuit het collectieve ondernemersfonds beschikbaar te stellen aan 
Borchwerf-ondernemers, welke dit kalenderjaar een extra impuls willen geven 
op het gebied van schoon, heel, veilig en duurzaam.

Voor dit kalenderjaar 2023 bedraagt het maximaal beschikbaar OVB-budget voor 
deze tegemoetkomingsregeling EUR 40.000,-. Wacht dus niet te lang met uw  
investering en het indienen van uw aanvraag want op = op! U kunt uw aanvraag 
voor een financiële tegemoetkoming met de bijbehorende aanvullende  
documenten indienen via de speciaal hiervoor op onze website 
ingerichte digitale aanvraagmodule: ovroosendaal.nl/ovb-impuls
of scan direct de qr-code.

Voor meer informatie of aanvullende vragen kunt u contact opnemen met 
onze parkmanager Olav Posthumus. Hij is bereikbaar via het e-mailadres 
parkmanager@ovborchwerf.nl of telefonisch via  06 53 24 89 63.

We zien uw aanvraag voor een financiële tegemoetkoming 
met belangstelling tegemoet.
Bestuur Ondernemersvereniging Borchwerf I

SAMEN GEVEN WE SCHOON, 
HEEL, VEILIG EN/OF DUURZAAM
EEN EXTRA IMPULS

WAAR KUN JE AAN DENKEN?

Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van
beveiligingscamera’s,  aanschaf van één of meerdere 
laadpalen, omvorming of aanleg van groen op uw 
bedrijfsterrein of de vervanging van traditionele 
verlichting door energiezuinige LED-lampen. 

DUS DOE MEE en vraag aan!



Financiële tegemoetkoming in het 
kalenderjaar 2023 vanuit het collectieve 
ondernemersfonds van Bedrijventerrein 
Borchwerf I ten behoeve van een impuls 
op het gebied van ‘schoon, heel, veilig en/
of duurzaam’. 

1. De financiële tegemoetkoming geldt 
 enkel voor dit kalenderjaar 2023.

2. De financiële tegemoetkoming geldt 
 enkel voor de ondernemingen, welke  
 gevestigd zijn op het bedrijventerrein 
 Borchwerf I en als zodanig ook ingeschre-
 ven staan bij de Kamer van Koophandel. 

3. De financiële tegemoetkoming geldt  
enkel voor de ondernemingen, welke via 
een aanslag reclamebelasting een  
jaarlijkse financiële bijdrage leveren aan  
het collectieve ondernemersfonds op  
Bedrijventerrein Borchwerf I.

4. De financiële tegemoetkoming per onder-
neming bedraagt in 2023 maximaal het 
bedrag, welke via de aanslag reclamebe-
lasting in het kalenderjaar 2022 daadwer-
kelijk vanuit deze onderneming is betaald.

5. Uiteraard zijn ook gezamenlijke initia-
tieven vanuit ondernemers welkom en 
mogelijk.

6. Een aanvraag voor deze  financiële tege-
moetkoming dient verder te voldoen aan 
de navolgende voorwaarden:

- De aanvraag is enkel mogelijk in het 
kalenderjaar 2023:

- De aanvraag omvat een duidelijke om-
schrijving van het project of activiteit(en) 
in 2023;

- De aanvraag bevat een heldere financiële 
verantwoording (factuur);

- De aanvraag wordt vergezeld van een 
kopie van de aanslag reclamebelasting 
2022;

- Het project of uit te voeren activiteiten(en) 
dienen in 2023 voor de eigen onderne-
ming ten goede te komen en een impuls 
te geven op het gebied van schoon, heel, 
veilig en/of duurzaam;

- De verbetering op het gebied van 
schoon, heel en veilig dienen zichtbaar en 
uitpandig te worden gerealiseerd zodat 
dit een impuls geeft aan een beter ogend 
bedrijventerrein;

- De verbetering op het gebied van 
duurzaam mag zowel in- als uitpandig 
plaatsvinden;

- Uitbetaling vindt uitsluitend plaats na het 
overleggen van deugdelijke bewijsstuk-
ken zoals een juridisch correcte factuur 
alsmede de overlegging van een kopie 
van de aanslag reclamebelasting 2022;

7. Een aanvraag voor financiële tegemoet-
koming dient schriftelijk te worden 
ingediend bij het bestuur van de Onder-
nemersVereniging Borchwerf I (OVB). 
Dit kan digitaal via de hiervoor speciaal 
ontworpen aanvraagmodule.

VOORWAARDEN & RICHTLIJNEN



Ondernemersvereniging Borchwerf I (OVB)
Postbus 1517
4700 BM Roosendaal
E  parkmanager@ovborchwerf.nl
T  06 53 24 89 63

ovborchwerf.nl 


