Aanvraagformulier voor verlening of verlenging van het predicaat
‘Koninklijk’ of ‘Hofleverancier’
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor het verkrijgen of verlengen van het predikaat ’Koninklijk’
of het Koninklijk Wapen met de toevoeging ’Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Dit formulier moet in
drievoud ingediend worden. De twee extra kopieën worden aan andere Rijksinstanties toegestuurd.
Algemeen
Naam van de onderneming/vereniging
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Statutaire zetel van vestiging
Inschrijving bij Kamer van Koophandel en Fabrieken
Plaats

Inschrijvingsnr)

Bij dit inschrijvingsformulier moet u een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bijsluiten.

Naam contactpersoon en functie
Wat is de oprichtingsdatum van de onderneming/vereniging
Bij dit formulier moet u een bewijs van oprichting bijsluiten

Heeft de onderneming/vereniging altijd dezelfde naam gedragen? 		

Ja

Nee

Zo niet, wat was dan de vroegere naam en wat waren de redenen tot naamswijziging?

In welke branche ontwikkelt de onderneming/vereniging haar activiteiten en is dit dezelfde branche als ten tijde van de
oprichting?
Is er sprake van een bijzonder jubileum (100, 125, 150 of meer jaar) en/of hangt de aanvraag samen met een zeer bijzondere gebeurtenis in de onderneming/vereniging?

Aard, omvang en soliditeit
Kan de onderneming gerekend worden tot het midden- en kleinbedrijf?		

Ja

Nee

Ja

Nee

Hoeveel personeelsleden zijn er momenteel werkzaam?
Bestaat er een rechtstreekse band met het publiek?				

Bekleedt de onderneming/vereniging in haar branche in de desbetreffende gemeente/regio een eerste of zeer vooraanstaande plaats en waaruit blijkt dat?

Wie zijn de leden van de directie/het bestuur en eventuele commissarissen?

Nadere bijzonderheden, die op de te nemen beslissing van invloed kunnen zijn

1.

Mee te sturen bijlagen bij de aanvraag. Zowel het aanvraagformulier als deze bijlagen moeten in drievoud ingediend

2.

worden.

3.

1. Uittreksel Kamer van Koophandel

Wie is belast met de dagelijkse leiding over de bedrijfsvoering en staat/staan deze perso(o)n(en) in de gemeente gunstig

2. Oprichtingsbewijs/bewijzen

bekend?

3. Organogram
1.

4. Korte beschrijving van de geschiedenis van de onderneming/vereniging

2.

5. Accountantsverklaring over de afgelopen 5 jaar, volgens hieronder bijgeleverd model (voor ondernemingen). In geval

3.

van verenigingen de financiële verslagen over de afgelopen 5 jaar, of indien mogelijk ook een accountantsverklaring.

Wordt de onderneming gedreven op een gunstig gelegen plaats in de gemeente?

Ja

Nee

Het formulier en de bijlagen kunnen worden verzonden aan de burgemeester van Gemeente Renkum,

Is ooit het faillissement aangevraagd of surséance van betaling verleend?

Ja

Nee

Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek
Accountantsmededeling ter gelegenheid van het verzoek om toekenning van het predicaat ’Koninklijk’ of

Zeggenschap en structuur

’Hofleverancier’. (Indien mogelijk ook door verenigingen te overleggen).

In welke rechtsvorm wordt de onderneming gedreven? (eenmanszaak, v.o.f., BV, NV).
Indien er sprake is van een NV of BV wie kan dan worden aangemerkt als de juridische eigenaar van de onderneming?
Is een relevant percentage van aandelen in buitenlandse handen of wordt anderszins door buitenlanders in belangrijke
mate aan de besluitvorming binnen de onderneming deelgenomen?

Ja

Nee

Maakt de onderneming deel uit van een concern dat reeds het predicaat ’Koninklijk’ of ’Hofleverancier’ voert?
		

Ja

Nee

Is de vereniging aangesloten bij een (landelijke) vereniging die reeds het predicaat ’Koninklijk’ voert?
		

Ja

Gegevens over de afgelopen vijf jaren
Nee

Jaargegevens
Jaar
Omzet

Alleen van toepassing in geval een verzoek tot continuering/verlenging van het recht

Bedrijfsresultaat

Wanneer en ter gelegenheid waarvan is het predicaat in het verleden toegekend?

Nettowinst
Investeringen

Hebben na verlening van het recht, dan wel na een eerdere verlenging, wijzigingen plaatsgevonden van eigendom, rechts-

Werkkapitaal

vorm, zelfstandigheid of aard van de onderneming/vereniging?

Eigen vermogen

Ja

Nee

Zo ja, welke en wanneer?
Is in verband daarmee verlenging van het recht verzocht en verkregen?
Zo ja, wanneer?

Vreemd vermogen
Ja

Nee
Geef een beoordeling van de ontwikkeling van het resultaat en de financiële positie.
Geef een indruk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, vitaliteit, reputatie en toekomstperspectief van het bedrijf.
Sinds wanneer onderhoudt de accountant een relatie met het bedrijf?

