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BREEDBANDFONDS BRABANT 

Formulier voorlopige investeringsaanvraag Breedbandfonds Brabant 

Te publiceren gegevens 

Gegevens aanvrager 
 Naam, adressen contactpunt(en) 

[Aanvrager] 
[Adres, Postcode, Stad, Land] 
Ter attentie van: [………] 
Telefoon: [+31 .. … .. …] 
E-mail: [……….@..........] 
Internet: [URL] 

 Type organisatie die de investeringsaanvraag doet en wat de hoofdactiviteit of –activiteiten zijn 
[Rechtsvorm van de organisatie die de aanvraag doet (coöperatie, stichting, B.V>, etc. ) en 
de hoofdactiviteit/doel van de organisatie.] 

Beschrijving 
 Projectnaam 

[Naam van de investeringsaanvraag] 
 Locatie en de gemeente(s) waarop de investeringsaanvraag betrekking heeft 

 [De locatie waarop de investeringsaanvraag betrekking heeft] 
☐[Voeg als bijlage een lijst toe met postcode en huisnummers van de adressen die worden 

aangesloten en een kaart van het aan te sluiten gebied.]  
 Typering gebied 

[Bedrijventerrein en/of buitengebied] 
 Het aantal aansluitingen dat gerealiseerd wordt binnen het gebied en het betreffende 

dekkingspercentage 
[Het aantal HP (homes passed en/of offices passed) en welk percentage dat is van het 
totaal aantal adressen in het projectgebied] 

 Gebruikte technologie 
☐ Glasvezel PtP 

☐ Glasvezel MtP,  

☐ HFC (coax kabel)/Docsis [versie]  

☐ Draadloos Ethernet LL straalverbinding,  

☐ Draadloos LTE Advanced, overig] 

☐ Anders: [nl……….] 

 Voldoet de voorlopige investeringsaanvraag aan de voorwaarden van het Breedbandfonds 
Brabant1 

 [Ja/Neen] 

                                                           
1 Bij de  toetsing van de voorlopige aanvraag is het fingerende investeringsreglement leidend. De volledige voorwaarden van het fonds 
vindt u hier: http://www.bom.nl/investeringsplein/breedbandfonds 
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BREEDBANDFONDS BRABANT 

NIET te publiceren gegevens 

Vraag financiering aan breedband fonds 
 Lening : [€…………..], dat is […..% (max 50%) van de totale kosten passieve deel [en/of]  

Garantie: [€…………..], dat is […..%(max 80% garantie)] van het vreemd vermogen  
 Looptijd van de lening is [… jaar] en uiterlijk afgelost in[jaartal (moet voor 2039 zijn)].  

Looptijd van de garantie is [….jaar (maximaal 5 jaar)]. 
 Het vergoedingspercentage voor het Breedbandfonds Brabant is […,…% ]. Hier staan de volgende 

zekerheden tegenover [bijvoorbeeld eerste recht van hypotheek of garanties] 

Financiële gegevens 
 Totale kosten passieve deel: [€……………..] 
 Debt Coverage ratio: [minimaal 1,2]  
 Lening BFB ratio per HP: [€…..,-] 
 Aantal HA […………..] 
 Lening BFB ratio per HA: [€…..,-] 
 Eenmalige bijdrage eindgebruiker passieve deel: [€…..,-] Per aansluiting 
 Maandelijkse bijdrage eindgebruiker passieve deel: [€…..,-] Per aansluiting per maand 
 Tarief: 

o Buitengebied: integraal tarief triple play voor eindgebruiker is [€…..,-] per maand 
o Bedrijventerrein: integraal tarief diensten voor eindgebruiker is [€…..,-] per maand 

Openheid 
 De openheid van het aan te leggen netwerk/ is geborgd door: 

o Een [ULL/ODF/WBA/BITSTREAM/VLAN] verbinding 
o [Duct access] 
o In de PoP zijn […. (aantal)] actieve operators mogelijk. Voor het project zijn bij aanvang 

[….( aantal)] actieve operators beschikbaar. 

Eigendom en beheer 
 Het netwerk wordt eigendom van [Rechtspersoon/Organisatie die eigenaar wordt] 
 Het beheer wordt van het netwerk wordt gedaan door [Organisatie die het beheer verzorgd (mits 

bekend)] 

Participatie 
 Gemeente(n) zijn actief betrokken en geven een positief advies op de financiering.  

[Ja/Neen] (Indien “Ja” een schriftelijke bevestiging als bijlage toevoegen) 
 Bij de aanvraag zijn de volgende bewoners/bedrijven (organisatie(s)) betrokken: 

[Geef aan welke eindgebruikers/bewoners/bedrijven/organisaties steunen het initiatief 
steunen. Als hier formele/getekende documenten van zijn, als bijlage toevoegen.] 

 Mede financiers: 
[Geef aan welke eindgebruikers/bewoners/bedrijven/organisaties steunen het initiatief 
steunen. Als hier formele/getekende documenten van zijn, als bijlage toevoegen.] 

  Voor de aanvraag heeft een [marktonderzoek/ interesse peiling/vraagbundeling] plaatsgevonden 
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BREEDBANDFONDS BRABANT 

Bijlagen 
1. Plankaart van het aan te sluiten gebied. 
2. Lijst met postcode en huisnummers van de adressen waar de financieringsaanvraag betrekking op 

heeft. 
[3.    Eventuele verklaring(en) van betrokkenheid en steun aan het initiatief van de gemeente en/of 
eindgebruikers/bewoners/bedrijven/organisaties]  

 

Namens [Organisatie]: 

 

 

…………………………. …………………………. ……-……-………… …………………………. 
Naam Functie Datum Handtekening 
 

 

 


