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

Voor een duurzamer 
Nederland

Investeren in 
een duurzaam 
product of dienst?
Dan ben je bij ons aan het goede adres.  
Wij bieden financiering voor een duurzamer 
Nederland. Maatwerk en betaalbaar. 
Dat doen wij met de Maatwerklening. 

www.bngduurzaamheidsfonds.nl/
maatwerklening

https://www.bngduurzaamheidsfonds.nl/Maatwerklening/
http://www.bngduurzaamheidsfonds.nl/maatwerklening
http://www.bngduurzaamheidsfonds.nl/maatwerklening


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

> ENERGIE
> CIRCULAIR
> MOBILITEIT
> LEEFOMGEVING

Deze organisaties gingen je al voor
met een Maatwerklening:

In zeven stappen van idee naar realisatie!
Persoonlijk contact en een maatwerk oplossing, dat krijg je als je een Maatwerklening aanvraagt. 

Het leenbedrag is wat hoger en het financieringsvraagstuk is misschien wat complexer, 
allemaal zaken die extra zorg en aandacht vragen. Wij lopen je persoonlijk door deze stappen:

De hierin opgenomen informatie is uitsluitend informatief en van algemene aard 
en kwalificeert niet als enige vorm van advies of aanbeveling. SVn heeft de hierin 
opgenomen informatie zorgvuldig opgesteld, maar mogelijk kan de informatie niet 
(meer) kloppen of voor u passend zijn.

NATUURHUS ALMELO

Locatie: Almelo

Financiering voor: Bouwen van 
een duurzaam paviljoen.

Resultaat: Met de investering 
wordt een nieuwbouwpand
en opslagkelder opgeleverd 
van beiden zo’n 246 m2. 
Het paviljoen krijgt energielabel 
A en een groen dak. Of het 
energieneutraal wordt, hangt 
af van de mogelijkheid om 
zonnepanelen te plaatsen op 
het naastgelegen zorgcentrum.

EIGENWIJKSE ZON

Locatie: Wijk bij Duurstede

Financiering voor: Bouwen 
van een zonnepark met 1.350 
zonnepanelen.

Resultaat: De zonnepanelen  
zullen jaarlijks circa 310.000 kWh 
opleveren. Dat is genoeg voor 
bijna 100 huishoudens.
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1.
Duurzaam 

idee

2. 
Borgstelling 

gemeente

3. 
Aanvragen 

lening

6. 
Offerte

7. 
Bouwdepot

4. 
Aanvraag 

compleet maken

5. 
Beoordeling van 

de aanvraag

Maatwerklening Maatwerklening 
aanvragen?

Speciaal voor ondernemers, duurzame bedrijven, verenigingen, 
coöperaties en stichtingen. Een natuurlijk persoon mag niet 
(mede) aansprakelijk zijn. VvE’s komen ook in aanmerking 
voor een Maatwerklening.

Meer informatie:
www.bngduurzaamheidsfonds.nl/
maatwerklening

√   Voor projecten van € 100.000,- tot € 2.500.000,-

√   Uitsluitend beschikbaar voor projecten met volledige   

      gemeentegarantie

√   Marktconforme rente

√   Maximale looptijd van 15 jaar

√   Financiering tot 100% (geen eigen inbreng vereist)

√   Boetevrij vervroegd aflossen

√   De Maatwerklening wordt verstrekt middels een notariële        

      akte. Hier worden kosten voor berekend.
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