Voor een duurzamer
Nederland
Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert
zakelijke projecten die een positieve bijdrage
leveren aan de verduurzaming van Nederland.

Investeren in
een duurzaam
product of dienst?
Dan ben je bij ons aan het goede adres.
Wij bieden financiering voor een duurzamer
Nederland. Laagdrempelig en betaalbaar.
Dat doen wij met twee verschillende leningen:
de Standaardlening en de Maatwerklening.
www.bngduurzaamheidsfonds.nl/
standaardlening

Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds
kun jij als ondernemer, zakelijke initiatiefnemer of
vereniging investeren in deze thema's:
>
>
>
>

In 6 stappen van idee naar realisatie!
Het aanvraagproces van de Standaardlening is simpel en binnen een paar
klikken geregeld. We vragen alleen de noodzakelijke documenten op en proberen samen
met jou zo snel mogelijk het proces te doorlopen. Je neemt online deze 6 stappen:

ENERGIE
LEEFOMGEVING
MOBILITEIT
CIRCULAIR

DEZE ORGANISATIES GINGEN JE AL VOOR
MET EEN STANDAARDLENING:

1.
Duurzaam
idee

2.
Aanvragen
lening

3.
Aanvraag
compleet maken

4.
Beoordeling van
de aanvraag

Standaardlening
STICHTING PIERSON ZORG

GROENPAND GROEP

Locatie: Schiedam

Locatie: Utrecht

Financiering voor: Dakisolatie,
nieuw ventilatiesysteem, zonne
panelen en sedumdak.

Financiering voor: Verduur
zamen en aardgasloos maken
van het kantoorpand.

Resultaat: De z onnepanelen
zullen voorzien in de eigen
stroombehoefte. Het groendak
draagt bij aan de opname van
CO2 , fijnstof en andere gif
stoffen. De vernieuwing en
verduurzaming van het dak
zorgt voor een verbeterde
regenwaterafvoer en isolatie.

Resultaat: Het eindresultaat is
een pand dat 10.000 m3 aan gas
bespaart, wat gelijkstaat aan
de uitstoot van zo’n 19.000 kg
CO2. De benodigde stroom wil
Groenpand Groep later zelf
opwekken met zonnepanelen.

Speciaal voor ondernemers, duurzame bedrijven, verenigingen,
coöperaties en stichtingen met een relatief simpel duurzaam
financieringsvraagstuk.
√
√
√
√

Voor projecten van €50.000,- tot €100.000,3,5% rentevast
Maximale looptijd van 10 jaar
Financiering tot 80%. De overige 20% kan je door middel
van eigen middelen of een subsidie inbrengen.
√ Geen afsluitkosten, boetevrij vervroegd aflossen.
√ Onderhands verstrekt, geen notariskosten.

5.
Offerte

6.
Bouwdepot

Standaardlening
aanvragen?
Meer informatie:
www.bngduurzaamheidsfonds.nl/
standaardlening/

