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Toelichting op de “No-Cure-No-Pay” overeenkomst van InnoSub.nl B.V. 
U als aanvrager overweegt een overeenkomst te sluiten met InnoSub.nl B.V. om bijdragen, subsidies, financieringen 
en/of kredieten aan te laten vragen voor één of meer activiteiten van uw organisatie. Teneinde een juiste interpretatie 
van het begrip “No-Cure-No-Pay” te kunnen waarborgen, hebben wij gemeend er goed aan te doen door middel van een 
met u te sluiten overeenkomst de gemaakte afspraken duidelijk vast te leggen. Deze toelichting geeft u nadere uitleg bij 
hetgeen in de overeenkomst is weergegeven. Mocht u na het lezen van deze toelichting nog vragen hebben, aarzelt u 
dan niet deze aan ons voor te leggen. 
 
De rol van InnoSub.nl B.V. in het aanvraagproces 
Alleen door een goede samenwerking tussen aanvrager en InnoSub.nl B.V. kan een deugdelijke en kansrijke aanvraag 
worden opgesteld. Beide partijen dienen ieder vanuit hun eigen kennisgebied voldoende input te leveren zodat 
kansen/mogelijkheden optimaal kunnen worden benut. De kerngegevens moeten altijd door de aanvrager worden 
aangeleverd. Aan de hand van deze gegevens en de in de regelgeving vermelde specifieke eisen schrijven de 
medewerkers van InnoSub.nl B.V. een conceptaanvraag. Na goedkeuring uwerzijds wordt de aanvraag definitief 
gemaakt. Als aanvrager ondertekent u de stukken of tekenen wij indien wij door u zijn gemachtigd. Vervolgens wordt de 
aanvraag door InnoSub.nl B.V. ingediend. InnoSub.nl B.V. begeleidt het gehele traject vanaf het moment dat besloten is 
een aanvraag in te dienen tot en met het opstellen van de einddeclaratie. Nadrukkelijk wordt vermeld dat u zelf zorg 
dient te dragen voor de eventueel verplicht gestelde accountantsverklaring. Uiteraard bent u verantwoordelijk voor het 
bijhouden van een correcte project/kostenadministratie en het tijdig beschikbaar stellen van declaraties en rapportages. 
Indien gewenst, kunnen de medewerkers van InnoSub.nl B.V. u hierbij actief ondersteunen. 
Door haar werkwijze draagt InnoSub.nl B.V. zorg voor de activiteiten die nodig zijn om een bijdrage, subsidie, 
financiering en/of krediet te verkrijgen. Uiteraard dient u de benodigde basisinformatie beschikbaar te stellen. Opgemerkt 
wordt dat niet de mate van betrokkenheid van InnoSub.nl B.V. telt maar het feit of de aanvraag positief is beschikt. 
 
Honorering InnoSub.nl B.V. 
Ondersteuning ter verkrijging van een bijdrage, subsidie, financiering en/of krediet leent zich bij uitstek voor het 
toepassen van een honorering op basis van “No-Cure-No-Pay”. Het resultaat van de inspanningen van InnoSub.nl B.V. 
is immers helder meetbaar. Een bijdrage, subsidie, financiering en/of krediet wordt toegezegd of niet toegezegd. 
Bij toezegging dient aan InnoSub.nl B.V. het overeengekomen percentage van het toegezegde/beschikte bedrag te 
worden betaald. Dat dit bedrag hoger kan zijn dan wanneer op urenbasis wordt afgerekend, moge duidelijk zijn. Immers 
geleden verliezen op projecten die wij voor u aanvragen en die niet tot toezegging leiden, dienen te worden 
gecompenseerd door meeropbrengsten op projecten die wel tot toezegging leiden. 
Zodra aanvrager een schriftelijke toezegging heeft ontvangen, is aanvrager de “No-Cure-No-Pay” vergoeding aan 
InnoSub.nl B.V. verschuldigd, gebaseerd op het maximale geldelijke voordeel blijkend uit de beschikking. 
Vanzelfsprekend kan InnoSub.nl B.V. geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoudelijke uitvoering van het project 
waarvoor de bijdrage, subsidie, financiering en/of krediet is toegezegd. 
 
Per aanvraag brengt InnoSub.nl B.V. geen behandelingsbedrag in rekening tenzij hieromtrent vooraf concrete afspraken 
zijn gemaakt, die schriftelijk zijn vastgelegd. 
Indien de werkzaamheden van InnoSub.nl B.V. niet leiden tot een toezegging of afwijzing en dit te wijten is aan 
omstandigheden waarop u als aanvrager invloed kunt uitoefenen, heeft InnoSub.nl B.V. het recht om bestede uren en 
gemaakte kosten bij de aanvrager in rekening te brengen. 
  
Volledigheidshalve vermelden wij dat het door InnoSub.nl B.V. aan aanvrager in rekening gebrachte bedrag veelal niet 
als subsidiabele kosten kunnen worden aangemerkt. Verkregen bijdragen, subsidies, financieringen en/of kredieten 
dienen volledig te worden aangewend voor realisatie van het project, conform hetgeen in de begroting is vastgelegd. 
 
Geheimhouding 
InnoSub.nl B.V. hecht veel waarde aan de vertrouwelijkheid van uw aanvragen. Volgens artikel 67 van de Algemene 
Wet inzake Rijksbelastingen behandelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de informatie die u 
verstrekt over uw WBSO projecten ook vertrouwelijk. Wij gebruiken de aangeleverde gegevens voor het schrijven van 
de aanvraag en RVO.nl voor het beoordelen van uw aanvraag. Gegevens over de inhoud van de projecten verstrekken 
wij niet aan derden. 

 
 


