
 
 
 
 
 
 
AANVRAAGFORMULIER EENMALIGE TEGEMOETKOMING AUTOVERHUUR-, TAXI-/TOURBEDRIJVEN 
COVID-19 

 
Bent u een geregistreerd autoverhuurbedrijf  of toeristisch tourbedrijf of bent u een geregistreerde 
vergunninghouder voor het onderhouden van een huurautodienst (taxi)? Dan komt u in aanmerking voor 
een eenmalige tegemoetkoming ter hoogte van US$ 100,- per geregistreerd vervoermiddel. Om in 
aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
Voor autoverhuurbedrijven en toeristische tourbedrijven: 

- Vestigingsdatum onderneming op Bonaire Caribisch Nederland voor 1 maart 2020 
- Kopie inschrijving register Kamer van Koophandel Bonaire (niet ouder dan 6 maanden) 
- Kopie identiteitsbewijs rechtsgeldige vertegenwoordiger onderneming 
- Kopie vestigingsvergunning  
- Bewijs van betaling van de motorrijtuigenbelasting 2020 
- Autoverhuurbedrijven: aantonen afdracht autoverhuurbelasting 2020 en kopie afdracht laatste 3 

betalingen autoverhuurbelasting in 2021  
 

Voor taxibedrijven: 

 Bewijs van betaling van de motorrijtuigenbelasting 2020 

 Kopie inschrijving register Kamer van Koophandel Bonaire (niet ouder dan 6 maanden) 

 Kopie meest recente rijvergunning en besluit 

 Kopie identiteitsbewijs rechtsgeldige Vergunninghouder of te wel Hoofdbestuurder 
 
Deze tegemoetkoming wordt eenmalig verleend per onderneming en per natuurlijk persoon wie tevens 
vergunninghouder is voor het onderhouden van een huurautodienst. De uitvoering van de regeling wordt 
gedaan door het openbaar lichaam Bonaire. 

 
1.GEGEVENS ONDERNEMING 
 

Bedrijfsnaam   

Crib nummer  

KVK nummer  

Adres onderneming  

Telefoonnummer  

Emailadres  

Startdatum onderneming (dd-mm-jjjj) 

 
 
2.GEGEVENS RECHTSGELDIGE VERTEGENWOORDIGER ONDERNEMING 
 

Naam  

Voornaam  

Sédula nummer  

Kentekenplaat 
Indien meerdere, dan lijst toevoegen 

 



 
 
 
 
 
 
AANVRAAGFORMULIER EENMALIGE TEGEMOETKOMING AUTOVERHUUR-, TAXI-/TOURBEDRIJVEN 
COVID-19 

 

Geboortedatum  

Adres  

Telefoonnummer  

Emailadres  

 
 
 
3. ONDERTEKENING DOOR RECHTSGELDIGE VERTEGENWOORDIGER ONDERNEMING 
 
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Ik begrijp dat het geven van onjuiste 
informatie of oneigenlijk gebruik strafrechtelijke gevolgen heeft en tot terugvordering kan leiden. 

 

Datum (dd-mm-jjjj) 

Naam  

Handtekening 
 
 
 

 

 
Stuur dit volledig ingevulde formulier uiterlijk 10 oktober 2021 op naar: 
alivio@bonairegov.com  
 

Gelieve met uw aanvraag de volgende documenten mee te sturen: 
- Kopie inschrijving register Kamer van Koophandel Bonaire (niet ouder dan 6 

maanden)  
- Kopie geldig identiteitsbewijs rechtsgeldige vertegenwoordiger onderneming 
- Kopie vestigingsvergunning (autoverhuur- en tourbedrijven. Huurautodienst indien 

van toepassing) 
- Huurautodienst: kopie meest recente rijvergunning en besluit van de 

Hoofdbestuurder 
- Bewijs van betaling van de motorrijtuigenbelasting 2020 
- Autoverhuurbedrijven: bewijs afdracht autoverhuurbelasting 2020 en kopie afdracht 

laatste 3 betalingen autoverhuurbelasting  
- Bewijsstuk van alle geregistreerde voertuigen van de onderneming welke actueel 

ingezet worden voor de huurautodienstaangelegenheden, verhuur- en tourservices 
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