
Duurzaam Ondernemen 
in Doetinchem

Stimuleringsregeling helpt ondernemer 
investeren in duurzaamheid



Kleine ondernemingen die hun bedrijfsgebouwen toekomstbestendig willen 
maken, kunnen nu meedoen aan de stimuleringslening voor kleine en 
micro-ondernemingen.  

Wilt u uw bedrijfspand verduurzamen en/of energie besparen door te isoleren, 
zonnepanelen aan te schaffen of door andere maatregelen te treffen op het 
gebied van duurzaamheid? Dan kunt u uw aanvraag indienen via het energieloket 
van gemeente Doetinchem.

Bent u ondernemer met 
maximaal 50 werknemers? 
En wilt u aan de slag met 
verduurzaming van uw 
bedrijfsgebouw?

Waarom meedoen?

Toekomstbestendig

Uw bedrijfsgebouw blijft up-to-date, 
ook voor de volgende generaties.

€

www.agemenergieloket.nl

Winst

Minder energiegebruik betekent 
minder kosten, waardoor u meer geld 
overhoudt om te investeren in uw 
onderneming.



Hoe werkt het?

Noodzaak 

De overheid verplicht steeds meer 
bedrijven om energie te besparen 
en duurzaam te ondernemen.

Het Energieloket neemt uw aanvraag in 
behandeling en beoordeelt of u in aan-
merking komt voor de lening.

Is de beoordeling positief, dan ontvangt u 
een toewijzingsbrief via het Energieloket, 
waarmee u zelf de lening kunt aanvragen 
bij SVN (www.svn.nl).

Bij een positieve krediettoets ontvangt u 
een offerte van de lening. 
Na ondertekening bij de notaris gaat de 
lening in en kunt u declaraties indienen.

1

2

3

4

5

6

Kenmerken 
van de lening

• Minimaal leenbedrag € 5.000,-
• Maximaal leenbedrag € 50.000,-
• Rente 1,6%
• Eigenaren en gebruikers van 

bedrijfsgebouwen komen in 
aanmerking voor deze regeling

U weet welke maatregelen u wilt treffen 
(bijvoorbeeld door een energiescan uit 
te voeren).

U weet ongeveer hoeveel geld u 
nodig hebt voor uw investering in 
duurzaamheid.

Uw aanvraag voor de lening dient 
u in bij het Energieloket 
(www.agemenergieloket.nl).



Wilt u meer informatie?

Heeft u nog niet helemaal helder wat uw 
wensen en opties zijn? Neem dan contact 
op met de adviseurs van het Energieloket. 
Zij helpen u graag verder.

Contactgegevens

info@agemenergieloket.nl
(0314) 820 360
www.agemenergieloket.nl 


