
Versie 18 december 2020  
 
 

 
Hieronder vind je een overzicht van de vragen die worden gesteld in het 
aanvraagformulier voor COVID-19 brugfinanciering. Lees de vragen 
goed door, en zorg dat je met al deze gegevens bij de hand je aanvraag 
start. Het is niet mogelijk om tussentijds je aanvraag op te slaan. 
 
Er kunnen geen rechten aan dit document worden ontleend. Dit 
document is alleen ter ondersteuning, het aanvraagformulier zelf is 
altijd leidend.  
 

 

# Vraag Antwoord 

0 

Welkom, via dit formulier kun je een aanvraag indienen voor 
de Corona Overbruggingslening (COL), een niet-bancaire 
financiering voor startups, scale- ups en innovatieve mkb-ers 
zonder kredietrelatie met een bank die zijn getroffen door de 
gevolgen van COVID-19. 
Je aanvraag wordt in behandeling genomen door de 
desbetreffende Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM). 
 
Het is slechts mogelijk om per bedrijf één keer een aanvraag 
te doen, een dubbele aanvraag wordt niet in behandeling 
genomen. Heb je al eens een COL aangevraagd en wil je het 
nog een keer doen, neem dan contact op met de ROM die 
jouw aanvraag heeft behandeld.  
 
Het is slechts mogelijk om per bedrijf één keer een aanvraag 
te doen. 
Let op, dit formulier is uitgebreid, en bevat vragen over je 
business model en financiële cijfers. Zorg dat je alle informatie 
hiervoor bij de hand hebt. Je kan van tevoren door de vragen 
scrollen om te kijken welke gegevens er precies worden 
gevraagd. Het invullen duurt ongeveer 60 minuten.  

1 

Ik heb kennis genomen van, en geen bezwaren tegen 
financieringsvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van 
deze portal.* 
Gebruiksvoorwaarden: Techleap beheert het technologie 
platform en heeft geen betrokkenheid bij het beoordelen van je 
aanvraag. In geen geval is Techleap aansprakelijk voor enige 
schade, gevolgschade of bijzondere schade, voortkomend uit 
of die het resultaat is van het gebruik van deze portal en/of 
voor schade die voortvloeit uit jouw onmogelijkheid om 

a. Ik ga akkoord 
b. ik ga niet akkoord 
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toegang te krijgen tot de portal, of van gebreken in de juistheid 
of de volledigheid van de op de website beschikbare 
informatie, jouw gebruik van de portal, tenzij deze schade 
voortvloeit uit onze opzet of grove schuld. 

2 Ik heb de intentie om deze brugfinanciering aan te gaan * 
a. Ik ga akkoord 
b. ik ga niet akkoord 

3 

Ik ben akkoord met de privacyverklaring en de verwerking van 
mijn data voor statistische doeleinden en ten behoeve van de 
beoordeling van mijn aanvraag door de relevante instanties 
(ROM's, Techleap, Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat). 
Deze portal fungeert als doorgeefluik. Indien je aanvraag 
wordt doorgezet ter beoordeling, zal de privacyverklaring van 
de ROM’s tevens van toepassing zijn.  

a. Ik ga akkoord 
b. ik ga niet akkoord 

4 

Vul hier je KvK nummer in. 
Je kan eenmalig een aanvraag doen. Dit geldt voor alle 
groepsmaatschappijen die met dit KvK nummer zijn 
verbonden Tekst veld 

5 Bedrijfsgegevens: naam bedrijf (volgens KvK)* Tekst veld 

6 Bedrijfsgegevens: straat + huisnummer bedrijf (volgens KvK)* Tekst veld 

7 
Bedrijfsgegevens: postcode bedrijf (format: 1234 AB) (volgens 
KvK)* Tekst veld 

8 Bedrijfsgegevens: vestigingsplaats bedrijf (volgens KvK)* Tekst veld 

9 Provincie vestigingsplaats * 

a. Groningen 
b. Gelderland 
c. Overijsel 
d. Flevoland 
e. Drenthe 
f. Friesland 
g. Utrecht 
h. Zuid-Holland 
i. Noord-Brabant 
j. Zeeland 
k. Limburg 
l. Noord-Holland 

10 Datum van oprichting (volgens KvK)* datum veld 

11 Rechtsvorm * 

a. BV 
b. NV 
c. Coöperatie 
d. Geen van bovenstaande 

12 Website * Website veld 

13 Voornaam aanvrager* Tekst veld 

14 Tussenvoegsel aanvrager Tekst veld 

15 Achternaam aanvrager* Tekst veld 
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16 e-mail aanvrager * Email veld 

17 telefoonnummer * Telefoonnr. veld 

18 Straat + Huisnummer aanvrager * Tekst veld 

19 Postcode aanvrager (format: 1234 AB)* Tekst veld 

20 Woonplaats aanvrager * Tekst veld 

21 

In welke categorie valt je bedrijf?* 
Startup: jong, innovatief, vaak tech-enabled bedrijf (60% in de 
afgelopen/komende 5 jaar) 
Scaleup : snelle groeier met 10-250 werknemers 
(omzet/werknemers >60% afgelopen/komende 5 jaar) 
Innovatief MKB : innovatief bedrijf met 1-250 werknemers 
met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling 
(WBSO) gericht op maatschappelijk en financieel rendement 
MKB zonder bancaire financiering : vóór COVID-19 
financieel gezonde MKB ondernemening vrijwel volledig 
gefinancieerd met eigen vermogen 

a. Startup 
b. Scaleup 
c. Innovatief MKB 
d. MKB zonder bancaire 
financiering 
e. Geen v an bovenstaande 

 Vragen speciaal voor MKB zonder bancaire financiering  

 

Ben je al bij een bank geweest voor een 
overbruggingskrediet? Indien je hier 'ja' kiest, gaan we ervan 
uit dat je hiervoor bent afgewezen. ja/nee 

 Waarom ben je afgewezen? tekst veld 

25 
Heeft het uitbreken van COVID-19 negatieve financiële 
gevolgen voor je onderneming?* 

j. Ja 
n. Nee 

26 

Heb je of zou je gebruik kunnen maken van (één van) 
onderstaande regelingen * 
Meerdere opties mogelijk 

a. NOW 
b. Uitbreiding BBSK / Garantie 
Ondernemingsfinanciering / 
Groeifaciliteit 
c. Tozo 
d. UItstel belastingen 
e. TOGS 
f. Geen van bovenstaande 

27 

Maakt je onderneming gebruik van bankfinanciering? * 
Dit houdt in: een bancaire leningrelatie. Mits je alleen een 
gebruikelijke beperkte bancaire rekening-courantverhouding 
hebt vul je Nee in. 

j. Ja 
n. Nee 

28 

Hoeveel overbruggingsfinanciering denk je nodig te hebben 
voor de komende 9 maanden op het moment van aanvragen? 
* 
Geef het volledige bedrag.  
Voorbeeld: 100000 als je €100.000,- wil aanvragen. LET OP: 
HET MAXIMALE AANVRAAG BEDRAG IS €2.000.000,- Tekst veld 

29 
Kunnen jij en/of je aandeelhouders minimaal 25% inleggen 
voor brugfinanciering? * 

j. Ja 
n. Nee 
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30 

Ben je de afgelopen 12 maanden in contact geweest over 
financiering met één van de volgende partijen? * 
Meerdere opties mogelijk 

a. LIOF Limburg 
b. BOM Brabant 
c. Impuls Zeeland 
d. Innovation Qurter 
Zuid-Holland 
e. ROM Utrecht 
f. Horizon Flevoland 
g. OostNL 
h. NOM 
i. Noord-Holland Innovatie fonds 
j. InvestNL 
k. Nee, geen van bovenstaande 

31 
Heb je de afgelopen 12 maanden financiering ontvangen van 
één van de volgende partijen? * 

a. Venture Capital/ (Angel) 
Investeerders 
b. RVO (WBSO/ 
Innovatiekrediet/ VFF e.a.) 
c. Beiden 
d. Niet van toepassing 

32 Wat heb je toegekend gekregen?  

a Naam regeling (WBSO, VFF, etc) Tekst veld 

b Naam contactpersoon Tekst veld 

c Email contactpersoon Email veld 

d telefoonnummer contactpersoon Telefoonnr. veld 

33 
Waar heb je de overbruggingsfinanciering voor nodig? * 
Om de komende 9 maanden financieel gezond te blijven. Tekst veld 

34 
Kan je beschrijven wat voor impact de corona crisis op je 
bedrijfsvoering heeft?* Tekst veld 

35 
In welke sector ben je actief? * 
Maak minimaal 1 en maximaal 2 keuzes 

a. Agritech & voedsel 
b. BioBased 
c. CleanTech & Energie 
d. Hightech systemen 
e. Chemie & Matrialen 
f. Softtech (platfomen, SaaS, AI, 
e.a.) 
g. Logistiek & Onderhoud 
h. Life Sciences 
i. Medtech 
j. Fintech 
k. Overig 

36 

Totaal geïnvesteerd vermogen sinds oprichting (debt + equity) 
* 
Indien er nog geen vermogen is geïnvesteerd, vul dan 0 in Tekst veld 

37 

Hoeveel aandeelhouders heb je? 
Tel alleen aandeelhouders mee die een 
aandeelhouderspercentage hebben van 25% of hoger. Tekst veld 
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38 Naam primaire aandeelhouder Tekst veld 

 Bedrijf Tekst veld 

 
Morgen wij deze aandeelhouder contacteren ter 
ondersteuning van de beoordeling van deze aanvraag? ja/nee 

 email aandeelhouder Email veld 

 telefoonnummer aandeelhouder Telefoonnr. veld 

 UBO (Uiteindelijke Belanghebbende) Tekst veld 

 Geinvesteerd bedrag getal 

 Datum investering datum 

 Aandeelhouderspercentage getal 

 
OPMERKING: dit kan voor maximaal 4 aandeelhouders 
worden ingevoerd  

42 
Hoeveel kredietverstrekkers heb je? 
Indien je geen krediet in je onderneming hebt zitten vul je 0 in. Tekst veld 

43 Vul hier een overzicht in van uw kredietverstrekkers. Tekst veld 

a Naam primaire kredietverstrekker Tekst veld 

b Gefinancierd bedrag nummer veld 

c Datum financiering datum veld 

 
OPMERKING: dit kan voor maximaal 4 kredietverstrekkers 
worden ingevoerd Tekst veld 

47 

Wat is je financieringsbehoefte na de burgperiode van 9 
maanden gerekend vanaf nu? * 
Indien je dan geen financiering meer nodig hebt, vul dan 0 in. Tekst veld 

48 
Beschrijf de onderneming* 
Welke producten/diensten biedt de onderneming aan? Tekst veld 

49 
Beschrijf het business model van de onderneming. * 
Waar verdient de onderneming geld mee? Tekst veld 

50 

Wat is de huidige kaspositie (cashpositie) van je 
onderneming? * 
De mate waarin kasgeld beschikbaar is Nummer veld 

51 

Wat is de maandelijkse burnrate van je onderneming? * 
Burnrate: de snelheid waarmee een bedrijf, m.n. een startend 
bedrijf dat in de aanloopfase veel investeert, inteert op het 
eigen vermogen Nummer veld 

52 

Wat is de runway van je onderneming vanaf dit moment?* 
Runway: de tijd die een bedrijf nog heeft tot het geen geld 
meer over heeft. Getal in maanden Nummer veld 

53 

Wat was de runway van je ondernemening vóór COVID-19 * 
Runway: de tijd die een bedrijf nog heeft tot het geen geld 
meer over heeft. Getal in maanden Nummer veld 

54 (indien oprichtingsdatum 2018 of eerder) Aantal medewerkers Nummer veld 
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(in fte) 2018 * 
In fulltime-equivalent 

55 

(indien oprichtingsdatum 2019 of eerder) Aantal medewerkers 
(in fte) 2019) * 
In fulltime-equivalent Nummer veld 

56 
Aantal medewerkers (in fte) 2020 vóór COVID-19 * 
In fulltime-equivalent Nummer veld 

58 
(indien oprichtingsdatum 2018 of eerder) Omzet 2018 * 
in € Nummer veld 

59 
(indien oprichtingsdatum 2019 of eerder) Omzet 2019 * 
in € Nummer veld 

60 

Omzet begroot 2020 vóór COVID-19 * 
De begrootte som in € voor 2020, voordat de gevolgen van 
COVID-19 bekend waren. Nummer veld 

61 

(indien oprichtingsdatum 2018 of eerder) EBITDA 2018 * 
Bruto bedrijfsresultaat in € vóór rente, belastingen, 
afschrijvingen (op goodwill) en herwaarderingen, gebruikt als 
maatstaf voor de operationele gang van zaken in een bedrijf. 
Indien negatief, vul dan 0 in. Nummer veld 

62 

(indien oprichtingsdatum 2019 of eerder) EBITDA 2019 * 
Bruto bedrijfsresultaat in € vóór rente, belastingen, 
afschrijvingen (op goodwill) en herwaarderingen, gebruikt als 
maatstaf voor de operationele gang van zaken in een bedrijf. 
Indien negatief, vul dan 0 in. Nummer veld 

63 

(indien oprichtingsdatum 2018 of eerder) balanstotaal 2018 * 
Totaalbedrag in € onder aan de balans, het totaal van alle 
activa, dat gelijk is aan het totaal van alle passiva Nummer veld 

64 

(indien oprichtingsdatum 2019 of eerder) balanstotaal 2019 * 
Totaalbedrag in € onder aan de balans, het totaal van alle 
activa, dat gelijk is aan het totaal van alle passiva Nummer veld 

65 

Inschatting balanstotaal per 31 december 2020 vóór 
COVID-19 * 
Totaalbedrag in € onder aan de balans, het totaal van alle 
activa, dat gelijk is aan het totaal van alle passiva Nummer veld 

66 

(indien oprichtingsdatum 2018 of eerder) Eigen vermogen 
2018 * 
In €. Indien negatief, vul dan 0 in. Nummer veld 

67 

(indien oprichtingsdatum 2019 of eerder) Eigen vermogen 
2019 * 
In €. Indien negatief, vul dan 0 in. Nummer veld 

68 

(indien oprichtingsdatum 2018 of eerder) Goedgekeurde of 
samengestelde jaarrekening 2018 * 
Indien mogelijk gewaarborgd. 

uploaden file - maximaal grootte: 
10 MB 
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69 

(indien oprichtingsdatum 2019 of eerder) Goedgekeurde of 
samengestelde jaarrekening 2019 * 
Indien mogelijk gewaarborgd. 
Indien nog niet beschikbaar: Een uitdraai uit administratie over 
2019 (kolommenbalans) 

uploaden file - maximaal grootte: 
10 MB 

70 Aanvankelijk business plan 2020 * 
uploaden file - maximaal grootte: 
10 MB 

71 

Aanvankelijke begroting 2020 * 
In excel format (.xlsx) inleveren 
 
In begroting moet komen: Investeringsbegroting, 
financieringsbegroting, balans, WV en liquiditeitsprognose, per 
maand inzichtelijk 

uploaden file - maximaal grootte: 
10 MB 

72 

 Actuele cijfers year-to-date, huidige verwachting geheel 2020 
en liquiditeitsprognose * 
In excel format (.xlsx) inleveren 
 
Tussentijds winst en verlies cijfers t/m vorige maand (incl 
balans), de huidige verwachting voor geheel 2020 en de 
huidige liquiditeitsprognose voor de komende 12 maanden 
vanaf de huidige maand 

uploaden file - maximaal grootte: 
10 MB 

73 

Structuurschema * 
Organogram met de aandeelhoudersstructuur, inclusief 
percentages, tot aan uiteindelijke natuurlijke personen. Ook 
eventuele dochterondernemingen hierin vermelden. De 
beoordelaar kan onderzoek doen op basis van openbare 
bronnen naar de uiteindelijke aandeelhouders. 

uploaden file - maximaal grootte: 
10 MB 

74 

Bestaande leningsovereenkomst 
Indien van toepassing. Getekende leningovereenkomsten, 
inclusief eventuele bijlagen/algemene voorwaarden. Indien 
meerdere overeenkomsten, dan samenvoegen tot één 
document. 

uploaden file - maximaal grootte: 
10 MB 

75 
LinkedIn profiel directie 
Indien beschikbaar Website veld 

76 
LinkedIn profiel directie 2 
Indien beschikbaar Website veld 

77 
LinkedIn profiel directie 3 
Indien beschikbaar Website veld 

78 
CV directie * 
als PDF 

uploaden file - maximaal grootte: 
10 MB 

79 
CV directie 2 
Indien beschikbaar, als PDF 

uploaden file - maximaal grootte: 
10 MB 

80 
CV directie 3 
Indien beschikbaar, als PDF 

uploaden file - maximaal grootte: 
10 MB 
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81 

Overige relevante info 
Indien toepasbaar. Bijvoorbeeld een link met een incubator of 
andere zaken die van belang kunnen zijn voor deze aanvraag Tekst veld 

82 

Integriteitsverklaring: Ik verklaar hierbij dat ik, privé en als 
(indirect) bestuurder van mijn onderneming en/of haar 
groepsmaatschappijen mij de afgelopen 5 jaar niet schuldig 
heb gemaakt aan wanbeleid, fraude, witwassen, omkoping en 
deelname aan een criminele organisatie of elk ander feit 
waarvan ik kan vermoeden dat dit relevant zou zijn voor de te 
nemen investeringsbeslissing. En dat mijn vennootschappen 
de afgelopen 5 jaar niet in een staat van faillissement, in 
surséance van betaling of in liquidatie verkeren of hebben 
verkeerd. Ik heb tot slot bij het verstrekken van inlichtingen en 
informatie in deze aanvraag uiterste zorgvuldigheid in acht 
genomen en mij niet schuldig gemaakt aan het doen van valse 
of anderszins opzettelijk onjuiste verklaringen. Ik ben mij ervan 
bewust dat partijen bij beoordeling van deze aanvraag en 
daarop eventueel volgende verstrekking van financiering 
onder meer vertrouwt op de juistheid van de onderhavige 
verklaring en zich bij het achteraf onjuist blijken daarvan alle 
rechten voorbehoud, waaronder het recht om een eventuele 
verstrekte financiering terug te vorderen, het recht om af te 
zien van (nadere) financiering en het recht om eventueel 
geleden schade te verhalen. 
Integriteitsverklaring: Ik verklaar hierbij dat ik, privé en als 
(indirect) bestuurder van mijn onderneming en/of haar 
groepsmaatschappijen mij de afgelopen 5 jaar niet schuldig 
heb gemaakt aan wanbeleid, fraude, witwassen, omkoping en 
deelname aan een criminele organisatie of elk ander feit 
waarvan ik kan vermoeden dat dit relevant zou zijn voor de te 
nemen investeringsbeslissing. En dat mijn vennootschappen 
de afgelopen 5 jaar niet in een staat van faillissement, in 
surséance van betaling of in liquidatie verkeren of hebben 
verkeerd. Ik heb tot slot bij het verstrekken van inlichtingen en 
informatie in deze aanvraag uiterste zorgvuldigheid in acht 
genomen en mij niet schuldig gemaakt aan het doen van valse 
of anderszins opzettelijk onjuiste verklaringen. Ik ben mij ervan 
bewust dat partijen bij beoordeling van deze aanvraag en 
daarop eventueel volgende verstrekking van financiering 
onder meer vertrouwt op de juistheid van de onderhavige 
verklaring en zich bij het achteraf onjuist blijken daarvan alle 
rechten voorbehoud, waaronder het recht om een eventuele 
verstrekte financiering terug te vorderen, het recht om af te 
zien van (nadere) financiering en het recht om eventueel 
geleden schade te verhalen. * 

a. Ik ga akkoord 
b. Ik ga niet akkoord 

83 
Wil je de gegevens voor xxx - xxx officieel inleveren? * 
Let op, dit kan je maar 1 keer doen. 

a. Ik ga akkoord 
b. Ik ga niet akkoord 

 
Bedankt voor je aanvraag voor brugfinanciering. Je ontvangt 
van ons een bevestigingsmail. - Techleap.nl Afsluiten 
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