Bijlage 1

Handtekening maken

Hieronder zijn twee mogelijkheden toegelicht hoe u een (digitale) handtekening kunt maken.
Mogelijkheid 1:
Foto maken van handtekeningenformulier
 Vul het bijgevoegde handtekeningenformulier in.
 Onderteken het formulier.
 Maak met uw smartphone, tablet of fototoestel een foto van het ingevulde /
ondertekende formulier.
 Sla de afbeelding op.
 Voeg de afbeelding toe als bijlage toe bij uw subsidieaanvraag.

Mogelijkheid 2:
Inscannen handtekeningenformulier
 Vul het bijgevoegde handtekeningenformulier in.
 Onderteken het formulier.
 Scan het ingevulde / ondertekende formulier in.
 Sla de afbeelding op.
 Voeg de afbeelding toe als bijlage toe bij uw subsidieaanvraag.

Bijlage 2

Hoe maakt u een PDF-bestand
van een Word/Excel document

Alle bijlagen die u bij uw subsidieaanvraag meestuurt, moeten pdf-bestanden zijn. Word- en
Excelbestanden kunnen niet worden toegevoegd, omdat dit soort documenten virusgevoelig
zijn. Als u op uw computer of laptop gebruikt maakt van Microsoft Office, dan is het maken
van een pdf-bestand relatief eenvoudig.
Stap 1: Maak uw document klaar in Word/Excel
Als u een Word- of Excel bestand wil toevoegen als pdf-bestand wil opslaan,
moet u er eerst voor zorgen dat uw bestand helemaal klaar is. Controleer uw bestand goed!
Sla uw bestand ook op als Word- of Excelbestand.
Stap 2: Sla het Word/Excel bestand nu op als pdf-bestand
 Open uw Word-of Excelbestand
 Kies Opslaan als
 Kies vervolgens bij de optie ‘opslaan als’ voor de optie ‘PDF’



Geef uw pdf-document een naam en sla het op.

Let op!
 Door een pdf -bestand te maken van uw Word- of Excelbestand, maakt u als het
ware een ‘plaatje’ van uw document. U kunt een pdf-bestand niet openen of aanpassen
in Word. Wijzigingen moet u in het originele Word- of Excelbestand doorvoeren.
 Als u na het maken van het pdf-bestand nog iets wijzigt in het originele
Word- of Excelbestand, dan moet u weer een nieuw pdf-bestand
maken. Wijzigingen worden niet automatisch meegenomen in het PDF-bestand.

