AANVRAAGFORMULIER DEELNEMERSCHAP

1

Bedrijfs- en persoonsgegevens:
1a

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode en Vestigingsplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel eigenaar:
Fax:
Email:
Website:
KVK nummer:
Eigenaren/Directeuren:

Bedrijfsvorm:

Indien VOF: partners
Indien BV : aandeelhouders
Indien Stichting : Bestuur

Wil je gebruik maken van een GGTO
accountant ter beoordeling van je
aangeleverde jaarcijfers?

2
Financiele Gegevens
2a
Boekjaar (jaartal)
Omzet Boekjaar
Aandeel Risicodragende Omzet
Aantal Boekingen
Aantal Pax

Gemiddeld bedrag per boeking
Gemiddeld bedrag per pax
Gemiddeld aantal pax per boeking

2b
Voorgaand Boekjaar (jaartal)
Omzet
Aandeel Risicodragende Omzet
Aantal Boekingen
Aantal pax voorgaand

Gemiddeld bedrag per boeking
Gemiddeld bedrag per pax
Gemiddeld aantal pax per boeking

2c
Huidig boekjaar (jaartal)
Omzet (Prognose)
Aandeel Risicodragende Omzet (Prognose)
Aantal boekingen (prognose)
Aantal pax (prognose)

Gemiddeld bedrag per boeking
Gemiddeld bedrag per pax
Gemiddeld aantal pax per boeking

* Voor toelating mag de omzet van het voorgaande boekjaar niet meer bedragen dan 1 miljoen euro

*

3
Krediet en Activa
3a
Boekjaar (jaartal)
Krediet faciliteit in Rekening Courant

ja / nee

Kredietbedrag
stuur kopie overeenkomst van bank mee

3b
Is er vreemd vermogen door leningen van derden?

ja / nee

Totaal bedrag
Leendatum
Resterend bedrag
stuur kopie overeenkomst mee

3c
Zijn er zekerheden aan derden verstrekt?

ja / nee

Soort zekerheid
Bedrag
Verstrekker
stuur kopie overeenkomst mee

3d
Is beschikbaarheid van de activa beperkt?
Bedrag beperking
stuur kopie overeenkomst mee

3e
Balans bedrag Immateriele Vaste Activa
Balans bedrag Materiale Vaste Activa
Totaal balans bedrag Vaste Activa

ja / nee

4
Solvabiliteit
4a
Balanstotaal
af: Immateriele Activa (3a)
Uitkomst 4a

4b
Eigen Vermogen volgens balans
af: Immateriele Activa (3a)
Uitkomst 4b

Solvabiliteit:
Uitkomst 4b
af: 15% van uitkomst 4a
uitkomst 4

Uitkomst 4 moet een positief bedrag zijn.

5
Liquiditeit
5a
Balansbedrag Werkkapitaal
bij: bankkrediet
af: bedrag liquiditeitsbeperking
uitkomst 5a

Liquiditeit
Uitkomst 5a
Bedrijfskosten uit W & V rekening / 12 (maanden)
Uitkomst 5

Uitkomst 5 moet een positief bedrag zijn.

Onder werkkapitaal wordt verstaan het saldo van de
vlottende activa en liquiditeiten minus de kortlopende schulden

Onder Bedrijfskosten wordt verstaan het totaal van bedrijfskosten op de Winst en Verlies
rekening, zoals personeels-, verkoop-, auto-, kantoorkosten, etc) exclusief de afschrijvingen

6
Documenten

Voor het behandelen van de aanvraag hebben we de volgende documenten nodig:
Brochure reisorganisatie
Kopie geldig legitimatiebewijs van eigenaar/eigenaren
Uittreksel KVK, niet ouder dan drie maanden
Algemene reisvoorwaarden
Kopie krediet overeenkomst met bank
Kopie Franchise overeenkomst, indien van toepassing
Opstelling prive vermogen bij persoonsgebonden bedrijven
Opstelling financiele verhoudingen van vennoten cq aandeelhouders
Opstelling verstrekking vreemd vermogen door derden, indien van toepassing
Opstelling zekerheden verstrekt aan derden, indien van toepassing
Opgaaf totaal omzet onderverdeeld naar gebied of soort
Opgaaf aantal boekingen en totaal aantal pax
Bij persoonsgebonden ondernemingen een verklaring dat de niet uit de jaarrekening blijkende
vermogensbestanddelen van de ondernemer (vennoten), zakelijk en/of privé, met inachtneming
van het huwelijksgoederenregime, per saldo niet negatief zijn.

Bij bestaande ondernemingen
Winst en verlies rekening drie voorgaande jaren
Volledige Balans drie voorgaande jaren
Specificatie naar bestemming drie voorgaande jaren
Prognose Winst en Verlies rekening lopende jaar
Wijzingen in eigendomstructuur van onderneming, indien van toepassing

Bij startende ondernemingen
Winst en verlies rekening prognose over lopende jaar
Balans per ultimo van lopende jaar
Bij startende BV'S de IB aangiftes van aandeelhouders

Uitleg bij vragen

2a
boekjaar is meest recent afgesloten boekjaar
2b
voorgaand boekjaar is jaar voorafgaand aan boekjaar bij 2a
2c
Huidig boekjaar
cijfers zijn prognose lopend boekjaar
prognose winst en verlies rekening dient meegestuurd te worden
2a, 2b, 2c
Onder risicodragende omzet wordt verstaan de omzet die betrekking heeft op
reisovereenkomsten die als touroperatorproducten kunnen worden aangemerkt, omdat ze uit
minimaal twee elementen bestaan van vervoer, accommodatie en overige toeristische diensten,
zoals een uitgewerkt programma en excursies. Overeenkomsten uitsluitend betreffende vervoer of
accommodatie vallen niet onder de garantieregeling en worden daarom niet bij de
risicodragende omzet gerekend

3a
meest recent afgesloten boekjaar, als onder 2a
3b
Is aan de onderneming geld geleend door derden? Vul dan hier het totaal bedrag en nog af te
lossen bedrag in.
3c
Zijn er zekerheden aan derden verstrekt?
bijvoorbeeld, Bankgarantie, x,- euro door welke bank
3d
Is liquiditeit beperkt?
Dit kan het geval zijn bij een bankgarantie, waardoor het krediet voor dat bedrag beperkt wordt.
Ook kan sprake zijn van verpanding van vlottende activa

4
berekening solvabiliteit:
Het eigen vermogen minus de immateriele activa minus 15% van het balanstotaal minus de
immateriele activa
5
berekening liquiditeit:
Werkkapitaal op de balans plus aan onderneming verstrekt krediet minus bedrag
liquiditeitsbeperking moet hoger zijn dan totaalbedrijdskosten, exclusief afschrijvingen, op de
balans gedeeld door 12.

