
HANDLEIDING INDIENEN AANVRAAG

HULP NODIG?
Zijn er onduidelijkheden? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder. We zijn op werkdagen 
telefonisch bereikbaar via 050 5224 915, of stuur een e-mail naar bedrijvenregelingen@snn.nl

HERZIENE TENDERREGELING GARNALENVISSERIJ WADDENZEE

De Herziene Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

mailto:bedrijvenregelingen%40snn.nl?subject=


STAP 1: GA NAAR DE WEBSITE
Ga naar www.snn.nl/HTGW en klik op de knop 
‘Aanvragen’.

STAP 2: FORMULIEREN EN 
DOCUMENTEN
Verzamel alle benodigde formulieren en documenten 
eerst op je computer, voordat je verder gaat met 
het indienen van de aanvraag. Dit betekent dat je de 
volgende formulieren op de pagina moet downloaden:

• Ondertekeningsformulier Tenderregeling 
Garnalenvisserij Waddenzee. (Deze is niet van 
toepassing wanneer je inlogt met eHerkenning);

• Machtigingsformulier intermediair (alleen 
van toepassing wanneer er sprake is van een 
intermediair);

• Verklaring inzake strafpunten;
• Volmacht;
• Toestemming gegevensdeling;
• Afstandsverklaring GK Vergunning. 

Na het downloaden van de formulieren kunnen deze 
digitaal worden ingevuld. Print de ingevulde formulieren 
uit en onderteken ze met pen. Digitale ondertekeningen 
worden niet geaccepteerd. Scan de ondertekende 
formulieren in of maak een duidelijke foto per pagina. 
Bewaar de ingevulde en ondertekende formulieren 
vervolgens in een map op je computer.

Naast de formulieren die te downloaden zijn op de 
website zijn de volgende documenten nodig voor de 
aanvraag:

• Uittreksel uit het KVK
• Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de 

aanvrager

https://www.snn.nl/HTGW


STAP 3: NAAR MIJN SNN
Zijn alle benodigde formulieren en documenten 
ingevuld en ondertekend opgeslagen op je computer? 
Klik dan op de de knop: ‘Aanvragen Herziene 
Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee’ om verder 
te gaan naar Mijn SNN – eLoket Zakelijk.

STAP 4: INLOGGEN OF ACCOUNT 
AANMAKEN
Om toegang te krijgen tot Mijn SNN kun je inloggen 
als je al een account hebt. Het is ook mogelijk om 
via eHerkenning in te loggen. Ben je nieuw? Maak 
dan een account aan door op ‘Hier kun je een nieuw 
eLoket-account aanmaken’ te klikken. Bij stap 4b vind je 
informatie over je hoe je een account aanmaakt.



STAP 4B: ACCOUNT AANMAKEN
Vul de gevraagde gegevens in om een account aan te 
maken en klik dan op ‘Aanmelden’.

Er wordt vervolgens een e-mail gestuurd naar het door 
jou opgegeven e-mailadres. Klik op de link in de e-mail 
om je e-mailadres te bevestigen en het account te 
activeren.



De code in de activeringsmail is automatisch in het 
scherm ingeladen. Klik nu op ‘Bevestig e-mailadres’.

Wijzig het wachtwoord om de volgende keer 
gemakkelijker in te loggen. Je bent nu ingelogd in Mijn 
SNN! 

STAP 5: KIES DE JUISTE SUBSIDIE
Via het tabblad ‘Beschikbare regelingen’ kies je voor 
‘Herziene Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee’. 



STAP 6: INDIENEN VAN DE 
AANVRAAG
Hier start de daadwerkelijke aanvraag. Gedurende 
de aanvraag beantwoord je de gestelde vragen. Als 
de vragen op de pagina zijn beantwoord, klik je op 
‘Volgende stap’ om verder te gaan.

Tijdens de aanvraag doorloop je de volgende stappen:
• Quickscan
• Verdiepende vragen
• Projectinformatie
• NAW-gegevens
• Indicatoren
• Begroting
• Bijlagen
• Controleren en bevestiging
• Bevestiging aanvraag ingediend

QUICKSCAN
Beantwoord de gestelde vragen en klik onderaan de 
pagina op volgende stap.

VERDIEPENDE VRAGEN
Beantwoord de gestelde vragen en klik onderaan de 
pagina op volgende stap.



PROJECTINFORMATIE
Let op! Bij projectinformatie vul je de velden als volgt in:
Projectnaam: Bedrijfsnaam
Startdatum project: Datum van aanvraag
Einddatum project: 1 september 2021
Locatie project: Vestigingsplaats bedrijf
Projectsamenvatting: ‘Afstand doen van GK-vergunning’

NAW-GEGEVENS
Voer hier je NAW-gegevens in. Wanneer je gebruik maakt 
van een intermediair, kun je dit onderaan de pagina 
aangeven. Wanneer je alle gegevens hebt ingevuld klik 
je op Volgende stap



INDICATOREN
Voer de benodigde gegevens in en klik op volgende stap.

BEGROTING
Voer de benodigde gegevens in en klik op volgende stap.



BIJLAGEN
Tijdens deze stap lever je de verzamelde en ingevulde 
documenten uit stap 2 aan. Lever per kopje op deze 
pagina het juiste bestand aan.

Wanneer je alle benodigde bestanden hebt geüpload 
klik je op volgende stap.



CONTROLEREN EN BEVESTIGEN
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gegevens 
die je voor de aanvraag hebt ingevuld. Controleer 
nogmaals of alle aanvraaggegevens correct zijn. 

Vind je een fout, dan kun je op de knop vorige klikken 
om dit te corrigeren.

Zijn alle gegeven correct ingevuld, zet dan een vinkje bij 
‘Hierbij bevestig ik dat ik de aanvraag naar waarheid en 
volledig heb ingevuld’ en klik op ‘Aanvraag versturen’ 

AANVRAAG INGEDIEND
De aanvraag is bij ons ingediend. We houden je per e-mail 
op de hoogte over de behandeling van de aanvraag. 


