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FINANCIERINGSARRANGEMENT BNG

de Standaardlening voor financieringen tussen de € 50.000 tot € 100.000;
de Maatwerklening voor financieringen vanaf € 100.000 tot € 2,5 miljoen.

BNG Bank biedt samen met BNG Duurzaamheidsfonds twee type leningen
aan: 

Deze leningen zijn een aantrekkelijk alternatief voor als de reguliere wegen
niet mogelijk zijn. In combinatie met de Duurzaamheidsborgstelling van het
Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang kunnen deze leningen onder
gunstige voorwaarden worden verstrekt. Om in aanmerking te komen voor de
Standaardlening, de Maatwerklening en/of de Duurzaamheidsborgstelling
moet aangetoond worden dat met de investeringen bijgedragen wordt aan de
duurzaamheidsdoelstellingen uit het klimaatakkoord.

Wil je meer weten over de Standaardlening en de Maatwerklening van BNG
Bank en BNG Duurzaamheidsfonds? Neem dan contact op met Paul Scholten,
Investmentmanager bij het Fonds, via 06-40094798, mail naar
bngduurzaamheidsfonds@svn.nl of kijk op de website.

Wil je meer weten over het aanvragen van de Duurzaamheidsborgstelling of
de voorwaarden ? Neem dan contact op met Cora Mastwijk via 06-83251750
of mail naar cora.mastwijk@waarborgfondskinderopvang.nl.

 

BNG Bank en BNG
Duurzaamheidsfonds 
Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang werkt vanaf
oprichting met veel financiers samen om de sector Kinderopvang te
ondersteunen bij investeringen. Recent is er een samenwerking met
BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten) En BNG Duurzaamheidsfond
gestart. Zo is het mogelijk om ook via deze financier eenvoudig en tegen
aantrekkelijke voorwaarden investeringen te financieren.

mailto:bngduurzaamheidsfonds@svn.nl
http://www.bngduurzaamheidsfonds.nl/


FINANCIERINGSWIJZERPEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKER EN COACH

De Groene Agenda
voor vandaag en
morgen!

De Groene Agenda Kinderopvang is ontwikkeld door Waarborgfonds & Kenniscentrum

Kinderopvang in samenwerking met Brancheorganisatie Kinderopvang,

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Belangenvereniging van Ouders

in de Kinderopvang.

Blijf op de hoogte
Wil je ook op de hoogte blijven van nieuwe kennisitems en activiteiten van de Groene

Agenda Kinderopvang? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Social Media.

https://www.facebook.com/waarborgfondsenkenniscentrumkinderopvang
https://www.linkedin.com/company/18306279/
https://www.instagram.com/waarborgfondskinderopvang
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/nieuws

