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Tegemoetkoming van betalingsachterstand i.v.m. Corona crisis 
 
Aanvraagformulier Noodfonds 
(Let op uiterlijk indienen voor 15 januari 2021) 
 
Hierbij verzoek ik Urban Resort om tegemoetkoming in mijn huidige betalingsachterstand, 
via een bijdrage uit het noodfonds 
 
Motivatie tegemoetkoming: 
(voeg in een bijlage je inhoudelijke motivatie toe) 
 
Kosten en inkomsten: 
(Voeg in een bijlage een inschatting van kosten en inkomsten van de afgelopen periode en ook voor de 
aankomende periode toe, zie voorbeeld hieronder) 
 
Cawa: Ja  /  Nee 
 
Andere financiële steun: TOZO, Togs, Now, TVL, andere 
(voeg in bijlage kort toe welke soort steun is aangevraagd, en indien gehonoreerd het  en bedrag toe. Indien 
niet gehonoreerd, graag de reden hiervan toelichten.) 
 
 
Bedrijfsnaam*: 
 (*of eigen naam i.g.v. woning of btw vrije huur  
(zoals op de huurovereenkomst vermeld) 
 
Ruimtenummer: 
(zoals op de huurovereenkomst vermeld) 
 
Debiteurennummer 
(staat op de maandfactuur) 
 
Email: 
 
 
Telefoonnummer: 
 
Naam: 
 
 
 
Datum:      Handtekening: 
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Voorbeeld financieel overzicht: 
 
Inkomsten  Juli t/m december 
• Opdrachten     
• Andere inkomsten      
• Subsidies     
• Corona steun: TOZO, Togs, Now, TVL, andere     
Totaal Inkomsten     
      
Uitgaven     
• Huurlasten     
• Leningen   
• Kantoorkosten (internet, verzek., tel., etc)     
• Materiaalkosten     
• Productiekosten     
• Andere werkkosten     
Totaal uitgaven     

 
 
Belangrijke spelregels bij een betaalregeling: 
 
o Wij beoordelen je aanvraag. Help ons om eenvoudig te beslissen en begeleid je motivatie met eventuele 
ondersteunende bijlagen. Bijvoorbeeld een kopie van je aanvraag NOW, TOZO, TOGS, TVL of aanvraag uitstel 
belastingen. 
o Als je ziet aankomen dat je de terugbetalingsafspraken uit de regeling niet meer kan nakomen, neem dan zo 
spoedig mogelijk contact op. 
o Als je de terugbetalingsafspraken uit deze regeling niet nakomt, dan komt deze regeling te vervallen (en is 
het totaal van je betalingsachterstand weer direct opeisbaar). 
o Bij tussentijdse opzegging van de huurovereenkomst gedurende de looptijd van deze regeling, vervalt deze 
regeling en is het totaal van je betalingsachterstand weer direct opeisbaar. 
o Wij brengen geen boete en rente, als bedoeld in de huurovereenkomst, over de maanden waarop je 
betalingsachterstand betrekking heeft in rekening als aan de terugbetalingsafspraken in deze regeling wordt 
voldaan. 
Als niet aan de terugbetalingsafspraken wordt voldaan, zijn deze boetes en rentes vanaf dat moment direct 
opeisbaar. 
o Mogelijk kunnen huurders van Urban Resort met betalingsproblemen als 
gevolg van de Corona crisis een beroep doen op het noodfonds. Dit kan ook als je al een betaalregeling hebt. 
Aanvragen bij het noodfonds kan vanaf 3 december 2021 t/m 15 januari 2022. 
_____________________________________________________________________ 
Stuur dit formulier ingevuld, ondertekend en met eventuele bijlagen aan: 
noodfonds@urbanresort.nl 
Voor meer informatie kan je tussen 10 en 15 uur contact opnemen met je 
verhuurcoördinator via 020-6937575. 
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