Ansøgningen indsendes til

Side 1 af 4

Den Suhrske Stiftelse, Bonderupvej 148, 4370 Store Merløse
og må være Stiftelsen i hænde senest d. 31. januar

Ansøgning
om
lån fra Etatsråd Suhrs og Hustrus Legat
til udlån til professionister

Underskrevne

fulde navn

fødselsdato

stilling

bopæl

erhvervsadresse

ansøger om et lån på

kr.

Har ansøgeren tidligere fået lån i Stiftelsen, anføres årstal
Ansøgeren driver virksomhed/agter at begynde virksomhed som
og lånet skal anvendes til

Modtager ansøgeren økonomisk hjælp fra anden side til sin virksomhed,
i bekræftende fald hvor meget og hvorfra?

telefon

telefon
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Ansøgerens egen redegørelse for sin uddannelse og hidtidige virksomhed samt for sine
ølonomiske forhold (seneste regnskab og eventuelt yderligere materiale vedlægges).

Hvilken garanti tilbydes?

Garantistillers navn og adresse, vedlagt en erklæring fra garantistiller.
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Eventuelle anbefalinger kan påtegnes her med vedkommendes underskrift eller
vedlægges i original eller fotokopi.

Dato

Underskrift

Undertegnede bevidner på tro og love, at foranstående oplysninger er rigtige.

Navn:

Stilling:

Bopæl:

Navn:

Stilling:

Bopæl:
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Oplysninger
om vilkårene for lån

1.
Der kan bevilges lån p.t. indtil 100.000 kr. til påbegyndelse eller fortsættelse af virksomhed inden for
håndværk og mindre industri. Der kan ikke ydes lån til handelsvirksomhed.

2.
Lånet bevilges i juni måned og forrentes med 1,5 % halvårlig, første gang i den efter lånets ydelse førstkommende december termin og derefter hver 11. juni og 11. december termin. Lånet afdrages med en
tolvtedel halvårlig, og første afdrag betales i den december termin, der følger 18 måneder efter lånets
ydelse.

3.
For at kunne komme i betragtning skal ansøgningen være stiftelsen i hænde inden den på forsiden
angivne dato.

4.
Intet lån ydes uden en af stiftelsen godkendt sikkerhed, der skal også gælde tilbagebetaling med rent er inden ét år, dersom lånet ikke avendes efter formålet, eller dette ikke do kumenteres på anfordring.

5.
Afslag på lånebegæringer begrundes ikke.

6.
Hvis renter og/eller udebliver mere end 2 måneder, forfalder lånet til skadesløs betaling. Lånet for falder ligeledes, hvis debitor dør, eller hvis debitors bo tages under konkurs - eller akkordbegæring.

