
Verduurzamingskrediet sportclubs 
gemakkelijk via ABN AMRO 

Geen klant bij ABN AMRO 
Alle sportclubs in Nederland waarvan de overkoepelende sportbond is aangesloten bij NOC*NSF, kunnen een beroep doen 

op deze nieuwe financiële oplossing. Nieuw is dat het voor het verkrijgen van een krediet niet meer noodzakelijk is dat de 

sportclub klant is bij ABN AMRO. 

Kostenneutrale investering 
Elke sportvereniging kan een energiescan laten uitvoeren om achter de energiebesparingsmogelijkheden te komen. Die zijn 

voor elke club anders. De gemiddelde terugverdientijd van de verduurzamingsinvestering ligt tussen 7 en 15 jaar, afhankelijk 

van de hoogte van de investering en de besparing die gerealiseerd kan worden. De rente en de aflossing kunnen worden 

betaald uit de kostenbesparing op de energierekening. 

Vanaf 4 januari 2016 hoeven sportclubs niet meer helemaal zelf op te draaien voor hun 
investering in verduurzaming. Vanaf die datum kunnen zij namelijk 30% van hun investering 
via een subsidie financieren. ABN AMRO zal clubs daar bovenop tegemoet komen met een 
verduurzamingskrediet. 

Het resterende deel kan snel en zonder veel papieren rompslomp door ABN AMRO worden 
gefinancierd.

Drie stappen 
1 De subsidie kan vanaf 4 januari 2016 worden aangevraagd 

via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (rvo.nl). 

2 De clubs die (een deel van) het restant van de investering 

willen lenen kunnen bij Stichting Waarborgfonds Sport 

(sws.nl) een aanvraag indienen voor een borgstelling tot 

100% van het te lenen bedrag. 

3 SWS kan na een positieve beoordeling het bijbehorende 

adviesrapport rechtstreeks doorsturen naar ABN AMRO 

waarna het verduurzamingskrediet in orde wordt gemaakt. 

“  Door een nauwe samenwerking 
   tussen overheid, energiebedrijven en 

leveranciers kunnen sportclubs nu 
veel gebruiksvriendelijker en sneller 
aan een verduurzamingskrediet komen. 
Daar leveren we graag onze bijdrage 
aan.” Cordi Blonk, initiatiefnemer en 
centraal relatiemanager 
sportverenigingen bij ABN AMRO.



 

Club Tennis vereniging
Aantal tennisbanen 4 banen gehele jaar bespeelbaar

Branduren 500

Aansluitwaarde < 3 x 80A (kleinverbruik)

Stroomprijs € 0,18 per kWh

Huidig energieverbruik per jaar 31.400 kWh

Energiebesparing door LED per jaar 4.720 kWh

Aantal zonnepanelen 62

Jaarlijkse energieproductie zonnepanelen 13.950 kWh

Investering inclusief btw (LED + zon) € 45.732

Subsidie inclusief btw € 12.348

Netto investering € 33.384

Besparing energiekosten (LED + zon) € 3.361

Besparing vervanging, onderhoud, aansluiting, 
dynamische kosten per jaar (LED)

€ 700

Onderhoudskosten zon & voorziening vervanging omvormer € 200

Totale jaarlijkse besparing € 3.861

Terugverdientijd investering (in jaren) 8,7

Club Hockey vereniging
Aantal velden 2

Branduren per jaar 700

Aansluitwaarde < 3 x 80A (kleinverbruik)

Stroomprijs € 0,18 per kWh

Huidig energieverbruik per jaar 38.640 kWh

Energiebesparing door LED per jaar 20.362 kWh

Investering inclusief btw € 69.696

Subsidie inclusief btw € 18.818

Netto investering € 50.878

Besparing energiekosten per jaar € 3.665

Besparing vervanging, onderhoud, aansluiting, 
dynamische kosten per jaar (LED)

€ 2.050

Totale jaarlijkse besparing € 5.715

Terugverdientijd investering (in jaren) 8,9

Club Voetbal vereniging
Aansluitwaarde < 3 x 80A (kleinverbruik)

Stroomprijs € 0,18 per kWh

Huidig energieverbruik per jaar 40.000 kWh

Aantal zonnepanelen 100

Jaarlijkse energieproductie zonnepanelen 22.500 kWh

Investering inclusief btw € 36.250

Subsidie exclusief btw € 9.788

Netto investering € 26.462

Besparing energiekosten per jaar € 4.050

Onderhoudskosten zon & voorziening vervanging omvormer € 400

Terugverdientijd investering (in jaren) 7,3
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Cordi Blonk
Relatiemanager Franchise Clients 

E-mail: cordi.blonk@nl.abnamro.com
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Mobiel 06 -13 18 80 11
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