
 

____________________________________________________________________________ 
Perfecqt B.V., Rokkeveenseweg 49, 2712PJ, Zoetermeer 
KvK nr. 24442887 - bankrekeningnummer 1052.80.658 

Hieronder vindt  u informatie over de subsidieregeling Duurzame Mobiliteit (Mobiliteitsvoucher regeling). Deze  

subsidie is in het leven geroepen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (via Agentschap.NL voorheen 

SenterNovem). Het doel van de mobiliteitsvoucher is om MKB ondernemers met 25 tot 250 medewerkers gratis te 

laten onderzoeken hoe de medewerkers slimmer kunnen reizen en werken. Ook voor de implementatie van adviezen 

wordt er een tegemoetkoming verstrekt. Perfecqt B.V. is door het Agentschap NL aangesteld om in het kader van dit 

subsidieprogramma op te treden als erkent mobiliteitsadviseur. Hieronder lichten wij deze regeling graag aan u toe; 

� Elke onderneming met minimaal 25 tot maximaal 250 werknemers op de loonlijst komt in aanmerking voor deze 

subsidieregeling (binnen een groep kan het dus zijn dat er meerdere B.V.’s in aanmerking komen).  

 

� De subsidie regeling bestaat uit een kleine en grote mobiliteitsvoucher. De kleine mobiliteitsvoucher 

vertegenwoordigd een waarde van € 1.500,- Hiermee kunt u de MobiliteitsScan laten uitvoeren. De scan geeft u 

antwoord op de vragen:  

o welke voordelen zijn er te behalen? 

o Welke maatregelen zijn hier voor nodig? 

Dit onderdeel is voor uw bedrijf dus geheel kosteloos. De kleine mobiliteitsvoucher kent een geldigheidstermijn van 

3 maanden na toekenning.  

 

� De grote voucher vertegenwoordigd een maximale waarde van € 4.500,- Hiermee kunt u (indien u dit wenst, u bent 

immers niets verplicht) ondersteuning krijgen om de voorgestelde maatregelen uit de MobiliteitsScan ook te 

implementeren. Dit is voor 2/3 kosteloos tot een maximum van € 4.500,- (hetgeen overeenkomt met een 

implementatiebudget van € 6.750,-). De grote mobiliteitsvoucher kent een geldigheidstermijn van 6 maanden na 

toekenning. 

 

� U kunt, middels de ingesloten machtiging, Perfecqt toestemming verlenen om namens u de subsidie aan te vragen. 

Dit kost u niets en u heeft er geen omkijken naar. U verstrekt ons de bijgevoegde machtiging en wij starten dit 

subsidietraject voor u op. De periode van aanvraag tot en met toekenning van de subsidie duurt gemiddeld zo’n 2-4 

weken (max. 8 weken).  

 

� Zodra de subsidie voor uw onderneming is toegekend, nemen wij contact met u op voor het maken van een 

afspraak voor de MobiliteitsScan. Wij komen naar uw locatie toe. Het informatie gesprek waarin de mobiliteits-

adviseur samen met u de benodigde gegevens verzameld duurt niet langer dan 1 a 1,5 uur. Vóór het gesprek vragen 

wij u nog wel om informatie, om zo tot op uw specifieke situatie afgestemde advisering te kunnen komen. 

Overigens leert de ervaring dat deze informatie vaak al voorhanden is of anders eenvoudig te achterhalen is. 

 

� Op basis van de scan en de aangeleverde gegevens wordt een Mobiliteitsrapportage gemaakt, inclusief conclusies 

en aanbevelingen voor het verbeteren van bereikbaarheid en structurele kostenbesparing. Dit eerste advies 

ontvangt u binnen 3 weken na het informatiegesprek. Tot hier is het traject voor uw bedrijf dus geheel kosteloos. 

 

� Indien u ervoor kiest (u bent immers niets verplicht), om aanbevelingen en maatregelen uit de MobiliteitsScan ook 

te gaan implementeren, gebruikt u hiervoor de grote voucher. Wilt u hierover meer weten dan licht onze 

mobiliteitsadviseur dit graag aan u toe tijdens het informatie gesprek.  

 

� Door het ‘op-is-op’ karakter van de regeling adviseren wij om direct de kleine en grote voucher zeker te stellen. 

 

De ingesloten machtiging kunt u ingevuld per email aan ons retourneren. Wij starten het subsidietraject dan voor u op. 

Mocht u vragen hebben dan staan wij u graag te woord. U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 079-760 0 760. 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Perfecqt B.V. 

Rokkeveenseweg 49  

2712 PJ Zoetermeer 

www.go4mvo.nl 
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Bijlage 1  

Machtiging Subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers 
 

Door het invullen en ondertekenen van dit document machtigt u uw mobiliteitsadviseur (of een ander) om voor u een 
aanvraag voor een Mobiliteitsvoucher in te dienen. Met de machtiging kan de adviseur het subsidietraject verder namens u 
afhandelen. 
 

U kunt uw adviseur ook in één keer machtigen voor zowel de aanvraag van een Kleine Mobiliteitsvoucher voor een 
mobiliteitsscan, als voor een Grote Mobiliteitsvoucher voor een implementatietraject (kruis dan de 1e twee keuzeopties aan). 

 

Ondergetekende (aanvrager) Naam organisatie:  ____________________________ 

Contactpersoon:   ____________________________ 

Functie:   ____________________________ 

 

Machtigt hierbij   Naam organisatie:  ____________________________ 

Contactpersoon:   ____________________________ 

Functie:   ____________________________ 

 

tot (aankruisen wat van toepassing is): 

O het indienen van een aanvraag voor een Kleine Mobiliteitsvoucher en het uitvoeren van (rechts)handelingen in 
verband met deze aanvraag. 

O het indienen van een aanvraag voor een Grote Mobiliteitsvoucher en het uitvoeren van (rechts)handelingen in 
verband met deze aanvraag. 

O het uitvoeren van (rechts)handelingen in verband met de eventueel te voeren bezwaar- en/of beroepsprocedure 

 

Deze machtiging wordt verleend met het recht van substitutie. 

 

Datum:       ____________________________ 

Plaats:       ____________________________ 

Handtekening contactpersoon aanvrager:   

 

Perfecqt B.V.
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