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ALGEMENE VOORWAARDEN
Innovatiefonds Noord-Holland B.V. (INH BV) is fondsbeheerder en uitvoeringsorganisatie van in
opdracht gegeven fondsen. De reglementen van de fondsen bepalen het handelen van INH BV als
fondsbeheerder.
INDIENEN AANVRAAG EN AVG
Uw aanvraag kunt u indienen via onze website of via een specifieke website voor een bepaalde
regeling. Als u dat doet wordt een digitale omgeving gecreëerd waar uw gegevens worden bewaard
en alle communicatie tussen u en ons wordt opgeslagen. Voor controle doeleinden en voor de
noodzakelijke dossiervorming kunnen (telefoon-)gesprekken worden opgenomen. Door het indienen
van uw aanvraag geeft u ons expliciet toestemming om de gegevens die u ingeeft en aan ons
mededeelt of mailt, op te slaan en te gebruiken voor het doel namelijk het behandelen van uw
aanvraag, het beheren van onze eventuele positie in uw bedrijf en voor controle doeleinden,
waaronder die door het Rijk, Europa, de Provincie, de managementautoriteit van Kansen voor West,
of andere controle instanties, met in acht name van de AVG. Aanvragen die per email of per post
binnen komen nemen wij niet in behandeling, worden vernietigd en niet geretourneerd. Mocht u
vragen hebben over het indienen van uw aanvraag dan kunt u ons bellen of mailen. Onze contact
informatie vindt u op onze website.
BEOORDELEN AANVRAAG
Bij het beoordelen van uw aanvraag kunnen wij derden raadplegen om tot een goede inschatting van
kansen en risico’s te komen. Gegevens over uw project zullen wij dan delen met deze derden, echter
zonder uw belangen en de vertrouwelijkheid van uw project te schaden. Onze beslissing na het
beoordelen van uw aanvraag zullen wij u schriftelijk mede delen. Een beroep op onze beslissing is
niet mogelijk.
OVERHEIDSSTEUN
Onze financiers kunnen (semi) publieke partijen zijn. Wij zullen in die gevallen dan ook nagaan of
overheidssteun van uw project is geoorloofd en wij doen dat aan de hand van de AGVV verordening
Europa 651/2014, de eisen van EFRO Kansen voor West en hanteren het Investeringsreglement van
het fonds waarover wij het beheer voeren.
INTEGRITEIT EN MVO
Als wij uw aanvraag in behandeling nemen, maakt een check op integriteit daar onderdeel van uit.
Dat onderzoek kijkt naar u als aanvrager, de bestuurders van het bedrijf, verbonden partijen en de
uiteindelijke begunstigers (UBO). Wij gaan na of u maatschappelijk verantwoord onderneemt. Een
beroep op de “Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur” (BIBOB)
behoort tot onze bevoegdheden.
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SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR HET FONDS: INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND
Als u meent dat uw project past bij het Innovatiefonds Noord-Holland en de QUICKSCAN dat ook
uitwijst dan kunt u uw project indienen. Als wij ook van mening zijn dat uw project kan passen bij het
Fonds dan nemen wij uw aanvraag in behandeling.
QUICKSCAN
Het Fonds ziet graag dat u de vragen van de Quickscan op onze website naloopt zodat u kunt bepalen
of uw project binnen de scope van het Fonds valt. U kunt geen rechten ontlenen aan de Quickscan en
uw antwoorden daarop. Ook als u alle vragen van de Quickscan positief heeft beantwoord kan het
project nog worden afgewezen. Uiteraard zullen wij u altijd de grond voor een afwijzing laten weten.
LENING VOORWAARDEN
Als wij besluiten een lening aan u te verstrekken dan werken we de lening met u uit aan de hand
van onderstaande voorwaarden:
• Wij verstrekken converteerbare leningen onder marktconforme voorwaarden met een
enkelvoudige rente van 8% per 12 maanden en een looptijd van maximaal 10 jaar.
• Uiterlijk bij het einde van de looptijd van de lening wordt de lening met rente afgelost
of omgezet in aandelen in uw bedrijf.
• De omvang van de lening is minimaal € 50.000 en maximaal € 300.000.
• De lening wordt in tranches beschikbaar gesteld. De tranches dienen te worden gekoppeld
aan duidelijke milestones met meetbare deliverables. Aan het einde van een tranche wordt
bepaald of de voortgang voldoende is om in aanmerking te komen voor de volgende tranche.
COMMUNICATIE
Als het fonds in uw project (co)financiert dan geeft u ons toestemming om daar melding van te
maken in onze communicatie en het recht om uw bedrijfslogo met URL te vermelden op onze
website en in onze communicatie uitingen. De aard, het onderwerp en het doel van uw project blijft
vertrouwelijk en zullen wij nooit zonder uw toestemming gebruiken in onze communicatie.
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HIER VINDT U DE ONDERWERPEN DIE U MOET BENOEMEN IN UW AANVRAAG VOOR EEN LENING
BIJ HET FONDS: INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND.
ALLEEN PDF DOCUMENTEN KUNNEN WORDEN INGEDIEND
ALGEMEEN
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

de doelstelling en achtergrond van de onderneming; de rechtspersoon/rechtspersonen die
het project uitvoeren, aandeelhoudersverhoudingen, UBO verklaring
jaar van oprichting van de onderneming, aantal medewerkers, balans totaal. omzet
rechtsvorm, statutaire vestigingsplaats, nummer KVK, kantooradres (indien afwijkend van
statutair adres), locatie waar project in belangrijke mate zal worden uitgevoerd
de doelstelling van het project, de wijze waarop deze doelstellingen worden bereikt en
binnen welke termijn, waar mogelijk gekwantificeerd en onderverdeeld in objectief
meetbare mijlpalen
beschrijving markt sector/relevante markt, het probleem wat wordt opgelost in de markt en
wie op die oplossing wacht (de potentiele klanten), concurrentie positie
relevantie van het project voor de onderneming in relatie tot de strategie / bedrijfsvoering
van de onderneming
de rol en vaardigheden van eventuele samenwerkingspartners
een korte introductie van het projectplan
beschrijving van het plan voor marktintroductie en de afhankelijkheid van derden daarin
een beschrijving van het project in het bijzonder de ingezette processen en/of technologieën
(IP)
de wijze waarop het project zich eerder bewezen heeft in soortgelijke activiteiten (indien van
toepassing)
gekwantificeerde bijdrage aan innovatie in betreffende sector
relevante kennis en ervaring van de betrokkenen in relatie tot het project
zekerheden omtrent technische (mate waarin technologie zich heeft bewezen, onderzoek
naar effect en rendement) en organisatorische (vergunningstrajecten, structuur
samenwerking)
haalbaarheid
planning van de vervolgfase na positieve afsluiting van het POC project inclusief
eventuele afhankelijkheden (goedkeuringen, licenties, vergunningen, inkoopprocessen etc.)
SWOT-analyse van het project (strengths, weaknesses, opportunities, threats)
leveranciers of afnemers die direct betrokken zijn bij het project; eventuele afhankelijkheden
een duidelijke omschrijving van de noodzakelijke toevoer- en afzetmarkt
waar het project wordt uitgevoerd en hoe dit wordt georganiseerd
mogelijkheden voor opschaling

MAATSCHAPPELIJK
•
•
•
•

verbondenheid met en baten voor de provincie Noord-Holland bij uitvoering van het POC
project en de realisatiefase na succesvolle afsluiting van het POC project
relevantie voor algemeen belang inclusief aansluiting op provinciaal beleid en het profile van
de provincie Noord-Holland en/of de kennisinstellingen in de Provincie Noord-Holland
arbeidsplaatsen die direct samenhangen met het POC project en met de fase na succesvolle
afsluiting van het POC project
het MVO beleid van de onderneming
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FINANCIEEL
•
•
•
•

•

•
•

de omvang van de project begroting en de project financiering en de gevraagde bijdrage in
de financiering door het Innovatiefonds Noord-Holland in omvang en looptijd
de omvang van de begroting en de financiering van de activiteiten na succesvolle afsluiting
van het POC project
onderbouwing hoe de onderneming de lening en rente gaat terugbetalen
huidige waardering van het bedrijf, aandeelhoudersverhoudingen,
zeggenschapsverhoudingen en visie op conversie van de lening in aandelen en vervolgens
exit van het Innovatiefonds Noord-Holland
zijn eerder financiering of subsidies voor het project of uw bedrijf aangevraagd en is die
financiering, zijn die subsidies ontvangen of geweigerd, zo ja op welke gronden en bij welke
instanties of partijen is deze financiering / subsidie aangevraagd dan wel geweigerd
wat zijn de consequenties indien het Innovatiefonds Noord-Holland geen lening verstrekt
de volgende financiële documenten:
o jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar (indien beschikbaar);
o meerjarige prognose van de uitgebreide winst- en verliesrekening met onderbouwing;
o meerjarige prognose van de balans;
o meerjarige liquiditeitsbegroting;
o investeringsbegroting

ORGANISATIE EN TEAM
•

•
•

afhankelijkheid van te benoemen personen die kritisch zijn voor de succesvolle realisatie van
het POC project en maatregelen die zijn genomen om de inzet van deze personen zeker te
stellen (inclusief back up)
beschrijving van de inrichting van de project organisatie en de afhankelijkheden van derden
in het project
de kennis en relevante ervaring van de betrokkenen in de realisatie van vergelijkbare
projecten (eerdere ervaringen)

