Start jij een innovatief bedrijf in Cleantech?
Ontwikkelt en biedt jouw bedrijf innovatieve, technische
oplossingen voor een beter klimaat, schoner milieu, een
efficiëntere, schonere productie of energiebesparing? En
ben je op zoek naar een financiering voor je bedrijf?

	Dan is een lening van het Cleantech Startersfonds misschien iets voor jou! Dit fonds verstrekt leningen in een
fase waarin het doorgaans niet of nauwelijks mogelijk is om een financiering te krijgen van investeerders of banken.
Interesse? Kijk dan naar de volgende leningsvoorwaarden.

De belangrijkste elementen van de financiering op een rij:
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Een achtergestelde lening
- van minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- achterstelling ten opzichte van alle overige schuldeisers
Die wordt afgelost in 5 jaar / 60 maanden
- de eerste 2 jaar aflossingsvrij (aflossing begint na 2 jaar / 24 maanden)
- vervolgens lineaire aflossing in 3 jaar / 36 maanden
Met een vaste rente gedurende de hele looptijd die
- door het bestuur wordt vastgesteld op basis van de op dat moment geldende marktrente
- wordt gepresenteerd op de website
Geen overige kosten
- geen afsluitprovisie, succesfee, aandelenoverdracht, et cetera
- vervroegd en vergoedingsvrij aflossen is mogelijk

Voor wie is de lening bestemd?
	Het bestuur bepaalt uiteindelijk of de aanvraag voor een lening wordt ingewilligd. Hiervoor zijn de volgende criteria
(cumulatief ) van belang.
n
Deze lening is voor startende bedrijven; niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
n
Het bedrijf is actief in CleanTech.
n
Er is sprake van een technologisch en kennisintensief product, dienst of proces.
n
Dat nieuw en innovatief is en/of een nieuwe, economische behoefte vervult.
n
De techniek is te realiseren, het bedrijf is de onderzoeksfase voorbij.
n
Het bedrijfsplan is commercieel kansrijk, ze biedt voldoende marktkansen en is schaalbaar.
n
Er is voldoende ondernemersgeest en commitment in het team aanwezig.
n
De onderneming is gevestigd of gaat zich vestigen in de regio Zutphen.
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Voor wie is de lening niet bestemd?
Starters en ondernemers die zich richten op advies of consultancy.
n	Plannen die zich richten op (vervolg)onderzoek, informatieverstrekking en/of kennisdeling.
n

Hoe kom ik in aanmerking voor een lening?
	Om voor een lening in aanmerking te komen dien je een aanvraag in bij het Fondsbestuur. Deze aanvraag kun
je via onderstaand e-mailadres inzenden. Voeg hier ook je ondernemingsplan aan toe. Als je plan voldoet aan de
fondsdoelen en voldoende helder is geformuleerd, word je uitgenodigd het plan aan het bestuur te presenteren.
Deze presentatie duurt maximaal 30 minuten. Geef in je presentatie aandacht aan het team, je product, de klant en
markt, het businessmodel, waar je het geld van de lening aan gaat besteden, financiële prognose en je ambitie.

Beoordeling door het bestuur
	Het bestuur bestaat uit ervaren, regionale ondernemers en bestuurders van private, onderwijs- of overheidsinstellingen. Voor de samenstelling van het bestuur zie www.cleantechfonds.nl. Voor de presentatie van ondernemingsplannen, kan het bestuur zich laten bijstaan door deskundige experts van partners van het fonds, die
specifieke kennis hebben op een bepaald terrein. Na de presentatie worden er vragen gesteld om het beeld en de
bedoeling te verduidelijken.
	Uiterlijk twee weken na de presentatie ontvang je een gemotiveerd bestuursbesluit of je voor een lening in aanmerking komt. Tegen een besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk. Is dat besluit positief, dan volgt nog een
persoonlijk gesprek waarbij ook goed wordt gekeken naar je persoonlijke situatie en of een lening voor jou de beste
oplossing is. Zijn er geen bezwaren dan wordt de leningsovereenkomst besproken. Als deze is ondertekend, wordt
het geld op je rekening overgeboekt.

Vragen?
	Voor vragen kun je contact opnemen met het Fondsbestuur via info@cleantechfonds.nl.

* 	De in dit document gepresenteerde informatie is indicatief en
kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

