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Subsidie Expertise van ABN AMRO
In dit productinformatieblad leest u wat Subsidie Expertise van ABN AMRO is en wat wij voor u kunnen doen.
Ook leest u wat de eventuele kosten zijn als u van Subsidie Expertise gebruikmaakt.

Wat kan Subsidie Expertise van
ABN AMRO voor u doen?
Onze subsidie experts informeren u graag over
subsidiemogelijkheden voor duurzame gebouwen en
kunnen de subsidie voor u aanvragen.

Waarom biedt ABN AMRO deze
dienst aan?
Duurzaamheid is een van de strategische pijlers van
ABN AMRO. We streven ernaar dat de bedrijfspanden
van al onze klanten in 2030 energielabel A hebben.
Daarom richt Subsidie Expertise zich met name op
subsidies voor het verduurzamen van bedrijfspanden
en het realiseren van nieuw duurzaam vastgoed.

Wie kan gebruikmaken van Subsidie
Expertise?
U kunt gebruikmaken van Subsidie Expertise als u
voldoet aan de volgende voorwaarden:
▶ U heeft een zakelijk betaalrekening bij ABN AMRO
▶ U wilt een bedrijfspand verduurzamen of een nieuw
duurzaam bedrijfspand realiseren
▶ U wilt voor dit pand een duurzame investering doen
van minimaal € 200.000

Om wat voor subsidies gaat het?

We helpen u met name met het aanvragen van
subsidies voor het verduurzamen van uw bedrijfspand
of het realiseren van een nieuw duurzaam bedrijfspand.
Komt u daarnaast ook in aanmerking voor andere
subsidie(s) dan onderzoeken we die ook voor u. Als de
subsidie wordt toegekend, krijgt u geld van de
overheid. Dit kan ook worden verstrekt in de vorm van
een fiscaal voordeel. U krijgt dan geen geld, maar
betaalt minder belasting.

Hoe ziet het aanvraagtraject eruit?
Het aanvragen van subsidie via Subsidie Expertise
verloopt in 3 fasen:
1. Oriëntatiegesprek en contractondertekening
2. Informatieverzameling en indiening subsidieaanvraag
3. Subsidieverstrekking (of -afwijzing) en afronding

Fase 1: Oriëntatiegesprek en
contractondertekening
Wilt u subsidie aanvragen en weten hoe wij u daarbij
kunnen helpen, dan nodigen we u uit voor een
oriënterend gesprek met een subsidie expert. Onze
expert inventariseert uw wensen en legt uit wat we
voor u kunnen doen. Ook vertellen we hoeveel
subsidie u ongeveer kunt krijgen en hoeveel het kost
als we de aanvraag voor u indienen. Dit oriënterende
gesprek is gratis.
Besluit u met ons in zee te gaan, dan sturen we u een
contract. In dit contract staat wat we voor u doen, wat
de voorwaarden zijn en hoeveel u betaalt voor onze
dienstverlening. Bent u het eens met de inhoud, dan
ondertekent u het contract. Daarmee machtigt u ons
meteen om de subsidie namens u aan te vragen.

Fase 2: Informatieverzameling en indiening
subsidieaanvraag
Om de subsidieaanvraag te kunnen indienen, moeten
we precies weten welke investering op het gebied van
duurzaamheid u wilt doen en hoeveel dit kost. Hiervoor
hebben we bijvoorbeeld facturen en andere informatie
over uw duurzame investering van u nodig. De subsidie
expert onderzoekt dan welke subsidieregelingen het
beste bij uw wensen en situatie aansluiten. Daarna
ontvangt u informatie over de subsidieregeling
waarvoor u mogelijk in aanmerking komt en de
voorwaarden waaraan u moet voldoen. Vervolgens
maken we de subsidieaanvraag compleet en sturen die
naar u toe. Keurt u de subsidieaanvraag goed dan
dienen we deze namens uw onderneming in.
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Fase 3: Subsidieverlening (of -afwijzing) en
afronding
In deze laatste fase zijn er twee mogelijkheden: de
subsidie wordt toegekend of niet. Als de subsidie
wordt toegekend, betekent dit niet altijd dat de
overheid direct geld naar u overmaakt of u een
belastingvoordeel geeft. In sommige gevallen ontvangt
u pas de subsidie of het belastingvoordeel als het
project is afgerond en u daarvan bewijs heeft
aangeleverd.
Wordt de subsidie toegekend dan ontvangt u een
factuur en vragen wij u om feedback over het proces
en de dienst. Wordt de subsidie niet toegekend dan
ontvangt u geen factuur.

Wat betaalt u voor Subsidie
Expertise?
U betaalt ons alleen als de subsidie wordt toegekend.
Ontvangt u een afwijzing dan betaalt u niets, we
werken op basis van ’no cure, no pay’.
Voor onze dienstverlening betaalt u een percentage van
het te ontvangen subsidiebedrag. Komt u in
aanmerking voor belastingvoordeel? Dan betaalt u een
percentage van het netto fiscale voordeel, zoals dat is
voorgerekend door de instantie waar u de aanvraag
heeft ingediend. Om daadwerkelijk gebruik te maken
van het belastingvoordeel neemt u contact op met uw
fiscaal adviseur of accountant voor een correcte
verwerking in uw jaarrekening en belastingaangifte. Wij
kunnen dit niet voor u regelen.
In onderstaande tabel ziet u hoeveel u betaalt voor
onze dienstverlening. Behalve de genoemde
percentages rekenen wij verder geen kosten.
Onderstaande bedragen zijn exclusief btw.
Percentage* Ontvangen subsidie of netto fiscaal voordeel
11,0%

< € 75.000

10,0%

€ 75.001 - € 150.000

8,5%

€ 150.001 - € 300.000

7,5%

€ 300.001 - € 600.000

5,0%

> € 600.000

* Genoemde percentages kunnen wijzigen. Dit geldt niet voor
lopende contracten.

Heeft u een contract met ons afgesloten, maar besluit
u halverwege het proces om te stoppen? Dan brengen
we hiervoor kosten in rekening: € 150,- per uur met
een maximum van vier uur.

Voordelen van de ABN AMRO
Subsidie Expertise
▶ Als u voor subsidie in aanmerking komt, levert u dat
geld op of een belastingvoordeel.
▶ U betaalt niets als uw subsidieaanvraag wordt
afgewezen. Ook het eerste, oriënterende gesprek is
altijd kosteloos.
▶ Alles onder één dak: heeft u bij ons ook een (groen)
lening voor de aanpassing van uw pand? Dan bieden
we u een totaaloverzicht van alles wat te maken
heeft met uw verduurzaming.

Nadelen en risico’s van de
ABN AMRO Subsidie Expertise
▶ Zegt u halverwege het traject het contract op, dan
brengen we kosten in rekening met een maximum
van € 600.
▶ Ook met onze ondersteuning kan uw aanvraag
natuurlijk afgewezen worden. Wij berekenen dan
geen kosten, maar u bent dan wel uw eigen tijd
kwijt.
▶ Op dit moment focussen wij ons op subsidies met
als doel verduurzaming. We kunnen daarnaast wel
eventuele andere subsidie-aanvragen voor u
onderzoeken. We doen dit alleen in combinatie met
een subsidie voor verduurzaming.

Dit productinformatieblad is informatief van
aard. Het is geen juridisch, fiscaal of ander soort
advies. Het is ook geen uitnodiging of aanbod tot
het sluiten van een overeenkomst.
Het kan zijn dat de dienstverlening die we in dit
productinformatieblad aanbieden niet aansluit
bij uw bedrijfsdoelstellingen, financiële situatie,
kennis en ervaring of individuele behoeften. De
informatie uit dit productinformatieblad geldt
daarom niet als advies. ABN AMRO treedt alleen
op als uw adviseur als dit schriftelijk aan u is
bevestigd, en u ABN AMRO volledig en juist heeft
ingelicht over uw specifieke situatie.
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ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning
van De Nederlandsche Bank N.V. en is
opgenomen in het register van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) onder nummer
12020215. ABN AMRO Bank N.V. staat onder
toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB).

