
 
 

   

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN 
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 tegemoetkomingsregeling geldt enkel voor dit kalenderjaar 2023. 
 

2. Het maximaal voor dit kalenderjaar 2023 voor deze financiële tegemoetkomingsregeling 
beschikbaar gesteld en uit te keren budget bedraagt EUR 40.000,-. 

 
3. Aanvragen voor deze financiële tegemoetkomingsregeling worden op volgorde van binnenkomst 

behandeld. 
  

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

 
5. 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. 

 
6. De maximale financiële tegemoetkoming per onderneming bedraagt in 2023 maximaal het 

bedrag, welke via de aanslag reclamebelasting 2022 daadwerkelijk vanuit deze onderneming is 
betaald. 

 
7. Uiteraard zijn ook gezamenlijke initiatieven vanuit ondernemers welkom en mogelijk. 

 
8. Een aanvraag voor deze  financiële tegemoetkoming dient verder te voldoen aan de navolgende 

voorwaarden: 
 

- De aanvraag is enkel mogelijk in het kalenderjaar 2023: 
- De aanvraag omvat een duidelijke omschrijving van het project of activiteit(en) in 2023; 
- Het project of uit te voeren activiteiten(en) dienen in 2023 voor de eigen onderneming ten goede 

te komen en een impuls te geven op het gebied van schoon, heel, veilig en/of duurzaam; 
- De aanvraag wordt vergezeld van een duidelijke factuur als financiële verantwoording; 
- De aanvraag wordt vergezeld van een kopie van de aanslag reclamebelasting 2022; 
- 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 bewijsstukken zoals een 

juridisch correcte factuur alsmede de overlegging van een kopie van de aanslag reclamebelasting 
2022; 



 
 

   

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN 
Financiële tegemoetkoming in het kalenderjaar 2023 vanuit het collectieve 
ondernemersfonds van Bedrijventerrein Borchwerf I ten behoeve van de 
aanschaf van zonnepanelen 
 

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

2. Het maximaal voor dit kalenderjaar 2023 voor deze financiële tegemoetkomingsregeling 
beschikbaar gesteld en uit te keren budget bedraagt EUR 80.000,-.  

 
3. Aanvragen voor deze financiële tegemoetkomingsregeling worden op volgorde van binnenkomst 

behandeld 
 

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

 
5. 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. 

 
6. De maximale financiële tegemoetkoming voor zonnepanelen per onderneming bedraagt in 2023 

maximaal EUR 2.000,- per aanvraag. 
 

7. Een aanvraag voor deze  financiële tegemoetkoming voor zonnepanelen dient verder te voldoen 
aan de navolgende voorwaarden: 

 
- De aanvraag is enkel mogelijk in het kalenderjaar 2023; 
- De aanvraag omvat een investering in zonnepanelen in 2023; 
- De aanvraag wordt vergezeld van een duidelijke factuur als financiële verantwoording; 
- De aanvraag wordt vergezeld van een kopie van de aanslag reclamebelasting 2022; 
- Uitbetaling vindt uitsluitend plaats na het overleggen van deugdelijke bewijsstukken zoals een 

juridisch correcte factuur alsmede de overlegging van een kopie van de aanslag reclamebelasting 
2022; 
 

Een aanvraag binnen de bovenstaande 2 financiële tegemoetkomingsregelingen dient schriftelijk te 
worden ingediend bij het bestuur van de OndernemersVereniging Borchwerf I (OVB). Dit kan digitaal via 
de hiervoor speciaal ontworpen aanvraagmodule (ovroosendaal.nl/ovb-impuls) of schriftelijk via het 
onderstaande adres: 
 
Ondernemersvereniging Borchwerf I (OVB) 
T.a.v. bestuur OVB 
Postbus 1517 
4700 BM Roosendaal 
E-mail:  parkmanager@ovborchwerf.nl 
 
Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot onze parkmanager Olav Posthumus, welke bereikbaar is via 
het mobiele telefoonnummer 06-53248963 of via parkmanager@ovborchwerf.nl 
 
BESTUUR ONDERNEMERSVERENIGING BORCHWERF I 
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