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Geachte ,

Op 29 juni 2021 heb ik uw aanvraagverzoek ontvangen voor TVLBV-
van de regeling Tijdelijke regeling continuïteit bruine vloot.

Beslissing
Op basis van uw aanvraag verstrek ik u subsidie.
Ik stel uw subsidie vast op: € 16.971,77
Dit komt overeen met het bedrag dat u al gezien hebt in het formulier waarin
u uw totale subsidie aanvroeg.

Dit bedrag is berekend als volgt: € 82.409 x 56% x 73% x 50% =
€ 16.971,77

Binnen vier weken maken wij het bedrag naar u over:
Bedrag: € 16.971,77
Rekeningnummer:

Andere mogelijkheden
Mogelijk zijn er andere regelingen die u kunnen helpen in deze periode. Een
overzicht hiervan vindt u op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/steunpakket.
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Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen.
De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Kijk
onder Digitaal bezwaar indienen en kies voor eLoket. Als u schriftelijk bezwaar
wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE
Zwolle.

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval de referentie en de datum van de
beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt de referentie in de rechter
kantlijn van deze brief.

Wilt u uw zaak bekijken of wijzigingen doorgeven?
1. Ga naar https://mijn.rvo.nl/tijdelijke-regeling-continuiteit-bruine-vloot.
2. Klik bij 'Direct regelen' op Beheren.
3. Log in met e-Herkenning. U kunt nu uw zaken inzien en beheren.

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact op: 088
042 42 42 (lokaal tarief).

 
Met vriendelijke groet,

 
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:
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Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening
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