Het Fonds Ruimte
en Economie Den Haag
Wilt u zich als ondernemer vestigen in Den Haag? Een nieuw pand kopen, bouwen of een bestaande
bedrijfsruimte huren of verbouwen en speciaal inrichten voor uw onderneming? Het Fonds Ruimte en
Economie Den Haag (FRED) kan u daarbij helpen!
Van de ontwikkeling van nieuwe werk- en bedrijfslocaties tot het transformeren van (leegstaande)
winkelruimtes naar bedrijfsruimten. Kantoren, ateliers en werkplaatsen. Het realiseren van een geschikte
bedrijfsruimte vraagt om een passende financiering. Het fonds FRED biedt maatwerk financieringsoplossingen.

Voor ondernemend Den Haag

FRED op een rij

Ondernemen start bij goede ideeën. Die ideeën kosten geld.
Eigen geld. Geld van uw bank. Soms komt u een
puzzelstukje in de financiering tekort. Daar kan het fonds
FRED nèt dat ontbrekende stukje inbrengen.

Het Haagsche fonds FRED richt zich specifiek op
projecten in:
Den Haag Centrum
Scheveningen
Haagse Hout
Escamp,
Laak
Binckhorst
Transformatiegebieden rondom de stations.

Benieuwd naar projecten die FRED heeft gefinancierd?
Bekijk de projecten op onze website.
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FRED biedt maatwerk financieringsoplossingen
Speciaal voor bedrijven
Combinaties van FRED met eigen geld en lening van uw
bank zijn mogelijk tot 50%
Aanvragen tussen € 25.000 en € 2,5 miljoen
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Marktconforme rente en voorwaarden
Boetevrij aflossen
FRED financiert zakelijke projecten- en vastgoed die
financieel levensvatbaar zijn
FRED gaat voor maatschappelijk rendement!

Kom ik in aanmerking? Check de voorwaarden hier.
Interesse?
Wij helpen u graag!

088 253 9500
Ma - vr: 8:30 - 17.00 uur

FRED@SVn.nl

Voor vragen, opmerkingen of ideeën

www.FREDDenHaag.eu

Tot slot
FRED is een initiatief van de gemeente Den Haag en wordt
mede mogelijk gemaakt door geld vanuit het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). SVn is fondsmanager
en aanspreekpunt voor initiatiefnemers en geïnteresseerden.

