Het Duurzame Scholenfonds voor
monumentale scholen
Het Duurzame Scholenfonds is er voor scholen voor het basis en voorgezet onderwijs die in een monument
gehuisvest zijn. Deze scholen lopen bij het zoeken naar mogelijkheden om het binnenklimaat en de energiehuishouding te verbeteren veelal tegen specifieke beperkingen aan die een monument met zich mee kan
brengen. Daarnaast is de verduurzaming van een monument vaak kostbaar. Met een laagrentende lening uit

Voor een extra impuls op het gebied van verduurzaming van onderwijsgebouwen hebben de onderwijsen gemeentesector samen met de Rijksoverheid de
Green Deal Scholen gesloten. Doel van deze Green
Deal is om op grote schaal de totstandkoming van
een duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen
en leraren te gaan versnellen. Een adequaat onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed
onderwijs en goede leerprestaties. Parallel aan de
Green Deal is ook het initiatief van het Duurzame
Scholenfonds ontwikkeld. Dankzij de bijdrage van en
in samenwerking met het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap heeft het Restauratiefonds
deze lening kunnen ontwikkelen.
U leest meer over het Nationaal Restauratiefonds op
www.restauratiefonds.nl

De Duurzame Scholenfonds-Lening
Speciaal voor eigenaren en/of gebruikers van
monumentale scholen die hun pand gaan verduurzamen is er de Duurzame Scholenfonds-Lening. Dit is
een laagrentende lening voor de verduurzaming van
rijks-, provinciale- of gemeentelijke monumenten die
(na investering) in gebruik zijn als huisvesting voor
(speciaal) basis of voortgezet (speciaal) onderwijs.

Welke scholen komen in aanmerking
voor de lening?
Naast dat de school een monumenten status moet
hebben, komen de volgende scholen voor de lening
in aanmerking:

 asisschool als bedoeld in de Wet op Primair
B
Onderwijs.
Speciale basisschool als bedoeld in de Wet
op Primair Onderwijs.
School voor speciaal onderwijs als bedoeld in
de Wet op Expertise Centra.
School voor voortgezet speciaal onderwijs als
bedoeld in de Wet op Expertise Centra.
School voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs als bedoeld in de Wet op Expertise
Centra.
Instelling als bedoeld in de Wet op Expertise
Centra.
School voor voortgezet onderwijs als bedoeld in
de Wet op Voortgezet Onderwijs.

Wat houdt de Duurzame
Scholenfonds-lening in?
 e lening is bedoeld voor fysieke maatregelen in of
D
aan het gebouw die leiden tot minder energiegebruik, meer duurzaam energiegebruik en/of
verbetering van het binnenklimaat. De werkzaamheden mogen nog niet gestart zijn.
De daadwerkelijke hoogte van de lening is
afhankelijk van de voor verduurzaming noodzakelijke kosten.
De gecertificeerde adviseur die bij het project
betrokken is brengt in samenspraak met de
uitvoerende partijen (installateur en/of aannemer)
de voor verduurzaming noodzakelijke kosten in
beeld. Daartoe wordt een advies opgesteld. Aan
de hand van deze kosten stelt het Restauratiefonds
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het Duurzame Scholenfonds kunnen monumentale scholen duurzaamheidsmaatregelen financieren.

Het Duurzame Scholenfonds voor
monumentale scholen
Hoe vraagt u een Duurzame
Scholenfonds-lening aan?
U vindt meer informatie op
www.restauratiefonds.nl/scholenfonds.
Op de website vindt u ook het aanvraagformulier
voor de Duurzame Scholenfonds-Lening.
Neem voordat u aanvraagt contact op met het
Restauratiefonds. Wij informeren u graag over de
financieringsmogelijkheden. Na ontvangst van uw
aanvraag vindt een (krediet)beoordeling plaats.

Contact
Neem contact op met onze accountmanager
Bernard Brons via 088 - 253 90 00 (optie 2) of per
mail via info@restauratiefonds.nl.

De voordelen op een rij
U leent tegen een lage rente.
Wanneer er ook gerestaureerd moet worden
kunt u mogelijk ook een aanvullende financiering
aanvragen bij het Restauratiefonds.
Het Restauratiefonds heeft veel procesmatige
kennis op het gebied van monumenten.

088 253 90 00
info@restauratiefonds.nl
www.restauratiefonds.nl
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de subsidiabele kosten vast. Dit vormt de
grondslag voor de hoogte van de lening.
De rente van de Duurzame Scholenfonds-Lening
ligt 5% onder de marktrente, met een minimum
van 1,5%.
Per project is het minimale leningsbedrag
€ 25.000. Het maximale leningsbedrag is
€ 1.000.000.
De Duurzame Scholenfonds-Lening is een
annuïtaire lening. U betaalt een vast bedrag
aan rente en aflossing per maand gedurende
de rentevast periode.
De Duurzame Scholenfonds-Lening heeft een
maximale looptijd van 20 jaar.
Er wordt uitbetaald aan de hand van declaratie
formulieren en nota’s.

