Voorwaarden verbonden aan subsidieverlening door de Trombosestichting Nederland
Naam aanvrager:
Adres aanvrager:
Titel project:
Projectnummer:
Datum toekenningsbrief:
Begindatum subsidie:

Voorwaarden verbonden aan subsidieverlening door de Trombosestichting Nederland:
1. Op alle brieven, facturen etc. dient u steeds het door de Trombosestichting Nederland
toegekende subsidienummer te vermelden.
2. Als begindatum van de subsidie wordt beschouwd de eerste dag, waarover salaris wordt betaald,
een apparaat is aangeschaft of andere kosten worden gemaakt ten laste van de subsidie. U dient
de Trombosestichting Nederland de datum op te geven.
3. Vanaf het moment dat uw project van start gaat, dient u binnen één week na afloop van elk
kwartaal uw declaraties m.b.t. het project in te dienen. Vermeld hierbij altijd uw projectnummer.
4. De Trombosestichting Nederland verricht uitsluitend betalingen op declaratie van de
subsidieontvanger. We ontvangen ook graag (kopieën van) specificaties en andere bewijsstukken
van gemaakte kosten, zoals voor aanschaf van apparatuur en andere goederen en gemaakte
loonkosten. Wij verzoeken u kortingen wegens betaling binnen een bepaalde termijn zo mogelijk
niet verloren te laten gaan.
5. Indien de resultaten van het (mede) door de Trombosestichting Nederland gesubsidieerde
onderzoek direct of indirect op enigerlei wijze leiden tot verwerving van inkomsten of enige
andere vorm van (commerciële) exploitatie, garanderen de subsidieontvanger en diens
werkgever dat de Trombosestichting Nederland een redelijk aandeel in voornoemde inkomsten
of exploitatie toekomt. Met dat bedrag kan de Trombosestichting Nederland nieuw onderzoek
financieren.
Gesubsidieerde en werkgever vragen schriftelijke toestemming van de Trombosestichting

Nederland als zij onderhandelingen met derden voeren aangaande enige vorm van
(commerciële) exploitatie van de resultaten van dit (mede) gesubsidieerde onderzoek .
6. Na de daadwerkelijke start van uw project dient u 1 x per jaar vóór 1 april een wetenschappelijk
voortgangsverslag in. Dit verslag wordt beoordeeld door de twee voorbewerkers van het
betreffende project uit de Wetenschappelijke Adviesraad. Het format kunt u opvragen bij het
bureau van de Trombosestichting Nederland via het onderstaand telefoonnummer of emailadres.
7. Bij het wetenschappelijk voortgangsverslag hoort ook een lekenversie van dit verslag. Dit verslag
wordt opgenomen in jaarverslag van de Trombosestichting Nederland. Het format voor dit
verslag kunt u opvragen bij het bureau van de Trombosestichting Nederland op onderstaand
telefoonnummer of e-mailadres.
8. Er kan van u worden gevraagd tussentijds over de voortgang van uw project te presenteren.
9. De Trombosestichting kan uw onderzoek gebruiken voor marketing en
fondsenwervingsdoeleinden. Daarvoor worden foto’s van u en eventuele mede-onderzoekers
gemaakt.
10. Bij afronding van het project stuurt u binnen drie maanden een wetenschappelijk eindverslag in.
Dit verslag wordt beoordeeld door de twee voorbewerkers van het betreffende project uit de
Wetenschappelijke Adviesraad. Het format voor dit verslag kunt u opvragen bij het bureau van
de Trombosestichting Nederland op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.
11. De aanvrager verklaart bekend te zijn met de algemene wetgeving van toepassing op het
uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek.
12. De subsidieontvanger vrijwaart de Trombosestichting Nederland voor aanspraken van derden ter
zake van alle schade die zij lijden ten gevolge van de verrichte activiteiten en de daarmee
samenhangende verspreide publicaties, alsmede verrichte handelingen in relatie tot het
gesubsidieerde onderzoek. De Trombosestichting Nederland gaat er daarbij vanuit dat de
subsidieontvanger de daartoe geëigende verzekering afsluit.
13. Bij alle voordrachten en publicaties over het project of vermeldingen van het project op websites
dient op een in het oog vallende plaats melding gemaakt te worden van de steun van de
Trombosestichting Nederland. De Engelse naam van de Trombosestichting Nederland is:
Netherlands Thrombosis Foundation.

Handtekening projectleider:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gaarne voor akkoord retour naar onderstaand adres:
Trombosestichting Nederland
Postbus 100
2250 AC VOORSCHOTEN
Telefoon: 071 – 561 77 17
E-mail: onderzoek@trombosestichting.nl
Voorschoten, november 2020

