
 
Format uitvraag “omzetderving” wateroverlast Limburg 

 
Achtergrond 
Bijgevoegde vragenlijst heeft tot doel een goed inschatting te kunnen maken van de omvang van 
de omzetderving die is ontstaan door de wateroverlast half juli 2021. Deze inschatting is nodig om 
een besluit te kunnen voorbereiden voor de keuzes ten aanzien van een eventuele compensatie 
van (een deel van) de omzetderving.  
 
Deze uitvraag is dus geen aanvraag! 
 
Ook graag uw formulier retour, indien u geen of nauwelijks omzetderving heeft ondervonden door 
de wateroverlast. 
 
1. Algemeen  Toelichting 
1.1 Postcode fysieke locatie van uw bedrijf 

 
  

1.2 SBI-code van uw bedrijf 
 

 SBI volgens uw inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel. 

1.3 Rechtsvorm van uw bedrijf 
 

 Eenmanszaak, VOF, BV, NV, 
overige. 

2. Aard van het omzetverlies   
2.1 In welke maanden was uw bedrijf in 
Q3 (deels) gesloten? 

 - Juli, augustus en / of 
september 

2.2 Indien uw bedrijf nog gesloten is/ 
deels gesloten zal zijn in Q4 2021, 
aangeven welke maanden van Q4 2021 u 
denkt (deels) gesloten te zijn. 

 - Oktober, november en/of 
december. 

2.3 Aangeven waarom u in deze maanden 
nog (deels) gesloten bent. 

 Denk hierbij aan: 
- nodig voor 

herstelwerkzaamheden; 
- materialen/ machines/ 

voorraad die niet eerder 
geleverd kunnen worden 
om uw onderneming weer 
te laten draaien; 

- hernieuwde of nieuwe 
werving van personeel; 

- onvoldoende tijd voor 
herstel onderneming a.g.v. 
prioritair herstel privé-
woning 

- etc. 
2.4 Indien uw bedrijf al weer operationeel 
is, aangeven wat de oorzaak is dat u nog 
steeds omzetderving heeft in Q4 2021. 

 Denk hierbij aan: 
- boekingen die massaal 

geannuleerd zijn ook in Q4; 
- contracten die geannuleerd 

zijn, omdat u tijdelijk niet 
kon leveren; 

- slechts gedeeltelijk 
operationeel; 

- etc. 
2.5 Aangeven wat u met uw personeel 
c.q. de kosten van uw personeel hebt 
gedaan gezien de omzetdaling. 

 
 
 
 

 

   



3. Geschatte omzetderving   
Om zicht te krijgen op uw omzetderving 
dient u hier uw omzet in Q3 en Q4 van de 
genoemde jaren aan te geven op basis 
van uw BTW aangifte. 

  

Omzet Q3 2017 (BTW-aangifte) 
 

  

Omzet Q4 2017 (BTW-aangifte)   
 

Omzet Q3 2018 (BTW-aangifte) 
 

   

Omzet Q4 2018 (BTW-aangifte)   
 

Omzet Q3 2019 (BTW-aangifte) 
 

  

Omzet Q4 2019 (BTW-aangifte)   
 

Omzet Q3 2020 (BTW-aangifte) 
 

  

Omzet Q4 2020 (BTW-aangifte)   
 

Omzet Q3 2021 (uw schatting) 
 

  

Omzet Q4 2021 (uw schatting)   
 

 


