
 
 
N U N S P E E T  ·  E L S P E E T  ·  H U L S H O R S T  ·  V I E R H O U T E N   

 

 

 

U dient een aanvraag voor bedrijfskapitaal op grond van de Tozo in. Uit Tozo-wetgeving blijkt 

dat wij slechts bedrijfskapitaal kunnen verstrekken als hoofdelijke aansprakelijkheid voor de 

uit bijstandsverlening voortvloeiende verplichtingen tevens wordt aanvaard door alle venno-

ten, leden of mededirecteuren waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend, 

de besloten vennootschap (BV) of de coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijk-

heid (CV).  
 

Wij verzoeken u daarom om deze verklaring te laten invullen door (al) uw medevennoten, leden of 
mededirecteuren waarmee u uw bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, of een gemachtigde namens 
uw BV of CV. Let op: dit geldt niet voor de commanditaire vennoot die uitsluitend kapitaal inbrengt en 
voor de vennoot in een maatschap die alleen arbeid inbrengt. 
 

1. Gegevens aanvrager Tozo en bedrijf (in te vullen door aanvrager Tozo) 

Naam aanvrager Tozo : ____________________________________________________________ 

Bsn aanvrager Tozo : ___________________________________________________________ 

Bedrijfsnaam van het bedrijf waarvoor bedrijfskapitaal is aangevraagd: _______________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

KvK nummer  : ___________________________________________________________ 

 

2.   Gegevens medevennoot, lid of mededirecteur waarmee bovenstaand bedrijf of zelfstandig 

beroep wordt uitgeoefend (als deze er niet zijn kunt u deze stap overslaan).   

Voorletter(s) en achternaam: ______________________________________________________ 

Bsn   : ____________________________________________________________ 

Woonadres  : __________________________________________________________ 

Postcode  : __________________________________________________________ 

Telefoonnummer : __________________________________________________________ 

 

3. Verklaring aanvaarding hoofdelijke aansprakelijkheid 

Met het ondertekenen van deze verklaring, verklaart bovengenoemde medevennoot of lid van bo-
vengenoemd bedrijf en bovengenoemde aanvrager, dat de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uit 
bijstandsverlening voortvloeiende verplichtingen door hen worden aanvaard, mede namens het bo-
venstaand bedrijf.  
 

Handtekening aanvrager: _____________________ Datum invulling verklaring: ________________ 

 

Handtekening medevennoot, lid  

of mededirecteur: ______________________      Datum invulling verklaring: ________________ 

 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)  

VERKLARING AANVAARDING HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJHEID 
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