
 

 

 

  

        
  
  
  

  
  
  
  
  

   

 

   

   

   

   

Checklist verplichte bijlagen subsidieregeling Natuurlijk Sneller Bouwen 
 

In deze checklist ziet u welke bijlagen er bij uw subsidieaanvraag nodig zijn. In het 

aanvraagformulier van uw subsidie kunt u de bijlagen uploaden. Let op: de maximale grootte 

van alle bijlagen bij elkaar is 100 MB.  

 

Als wij uw subsidieaanvraag ontvangen, controleren wij eerst of de aanvraag compleet is.  Pas 

als uw subsidieaanvraag compleet is, nemen wij de aanvraag in behandeling.  

 

 

Nr. Naam bijlage Toelichting Compleetheid?  

1 Kopie van recent 
bankafschrift 
of bewijs van 
tenaamstelling 

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij de provincie of als uw 
bankrekeningnummer is gewijzigd, dan vragen wij u om een bewijs van een 
recent bankafschrift mee te sturen dat niet ouder is dan 1 jaar. In het 
aanvraagformulier wordt dit ook wel ‘Bewijs van tenaamstelling’ genoemd. 
Op het bankafschrift moet het rekeningnummer, de naam van de 
rekeninghouder en datum zichtbaar zijn. Bij telebankieren is een 
screenprint met deze gegevens ook toegestaan. Een verklaring van de bank 
dat het rekeningnummer dat u opgeeft bij deze bank bekend is en op naam 
van de aanvrager staat, is ook toegestaan.  
Let op: een kopie van een bankpas is onvoldoende bewijs.   
 

Deze bijlage telt niet 
mee in de 
compleetheidstoets 

2 Projectformat Bij uw aanvraag moet u gebruik maken van ons projectformat. U 

vindt dit format op de subsidiepagina van deze regeling onder het 

kopje ‘Documenten en links.’ In het projectformat geeft u aan hoe 

u het productieproces gaat aanpassen of verbeteren voor prefab 

bouw. Ook geeft u inzicht in de aanpassingen die u wilt 

doorvoeren om de productie meer circulair te maken.  

 

Op basis van de inhoud van het projectformat krijgt u punten voor 

de verschillende criteria. Na de sluitingsdatum van deze regeling 

op 30 november 2022 vergelijken we alle aanvragen die zijn 

ingediend. Compleet ingediende aanvragen met een haalbare 

businesscase en een haalbare planning ontvangen punten voor de 

beoordelingscriteria. Hoe meer punten een aanvraag heeft, hoe 

meer kans u maakt op subsidie.  

 

Deze bijlage telt wel 
mee in de 
compleetheidstoets 

 

 


