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Duurzame scholen, het klinkt heel vanzelfsprekend. Maar het blijkt lang niet altijd
even eenvoudig te realiseren. Daarom is er
de Scholen Energiebespaarlening van het
Nationaal Energiebespaarfonds. Zo kunt u
uw school energiezuinig maken en profiteert
u direct van lagere energiekosten. En dat
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niet alleen, het is goed voor het milieu en
toekomstige generaties.
Want wat is er mooier om te leren op een
school met een duurzaam hart?
Start vandaag nog!
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Voor Primair en
Voortgezet onderwijs
Lenen vanaf ¤ 15.000,Looptijd 15 jaar
Eenvoudig te begroten door
vaste rente en maandlasten
Geen afsluitkosten
Eenvoudig aan te vragen
mét begeleiding

Waarom energiebesparende maatregelen nemen?

Besparen op
energiekosten

Verhogen comfort
van de school

Waardebehoud
van de school

Slim besparen
Met het treffen van duurzame maatregelen
besparen scholen direct op de energiekosten.
Door het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen levert de school direct een bijdrage
aan het oplossen van het klimaatprobleem. En
net zo belangrijk; de kinderen op school zien
dat je zelf ook iets kunt doen. Met de Scholen
Energiebespaarlening hoeft u geen eigen geld
in te zetten. Uw budget blijft zo beschikbaar
voor het onderwijs. Veelal is de besparing op
de energierekening groter dan de rente en
aflossing op de lening zijn. Zo houdt een
gemiddelde basisschool onder de streep vaak
zelfs nog geld over. Deze besparing kan weer
ten goede komen aan de primaire taak: het
onderwijs. En als de lening is afbetaald
profiteert de school nog jarenlang van een
lagere energierekening.

Welke maatregelen
kunt u financieren?
+ Zonnepanelen
+ Ledverlichting
+ Gevel- en spouwmuurisolatie
+ Dakisolatie (inclusief asbestsanering)
+ Energiemanagementsystemen
Mede mogelijk gemaakt door

Combineren
met onderhoud

Bijdragen aan
het klimaat

In 5 stappen is uw lening beschikbaar
Stap 1	Neem contact op met een

procesbegeleider
Stap 2	De procesbegeleider helpt u

met de aanvraag voor de lening
Stap 3 Wij toetsen uw aanvraag
Stap 4 Alles akkoord? Dan ontvangt

u de definitieve offerte voor
uw lening
Stap 5	Het bouwdepot met uw

leenbedrag komt beschikbaar

Wie verstrekt de Scholen
Energiebespaarlening?
Het Nationaal Energiebespaarfonds is op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijkrelaties deze pilot voor scholen
gestart. Het fonds is gefinancierd door de
Rijksoverheid, de Rabobank, de ASN bank en
de Council of Europe Development Bank (CEB).
SVn is uitvoeringsorganisatie en fondsmanager
van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Actie? Start vandaag!
Start vandaag en neem contact met ons op.
Telefoon 088 253 9600
website www.scholenenergiebespaarlening.nl
e-mail energiebespaarlening@svn.nl

