
LOF Brabant | 

Helpt ondernemers innovatieve plannen voor de vrijetijds- 
sector te realiseren. Samen maken we Brabant nog bruisender.

Brabant geeft licht. Maar we willen 
de bourgondische provincie laten 
schitteren. Daarom geven wij 
ondernemers met innovatieve en 
kwalitatief onderscheidende ideeën 
een podium. Met een lening van LOF 
Brabant maak jij jouw plannen in de 
vrijetijdssector waar.  



LOF Brabant is er voor ondernemers
Wij zijn er voor ondernemers met een onderscheidend en kwalitatief 
sterk plan voor de vrijetijdssector. Eindbestemming van jouw project 
is een locatie in Noord-Brabant.

Dit heb je nodig
Een businesscase van voldoende kwaliteit die past binnen de investe-
ringsstrategie. Dus heb je al een glansrijk plan waarmee je de leisure  
in Noord-Brabant een impuls geeft? Dien jouw aanvraag voor een 
lening in!

Zo kom je in aanmerking 
Alle ondernemers die de vrijetijdssector van Noord-Brabant een 
boost geven met een innovatief projectplan zijn welkom. Zorg dat 
je plan onderscheidend vermogen heeft en kwalitatief sterk is, want 
daarop wordt het beoordeeld. Is jouw aanvraag goedgekeurd? Dan 
kijken we naar de verstrekkende middelen die je hebt aangevraagd 
en naar wat we voor je kunnen betekenen. Ook wordt op dat moment 
de rente bepaald. 

Over LOF Brabant
Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant maakt innovatieve 
en creatieve initiatieven mogelijk. Samen maken we het leef- en  
vestigingsklimaat van Brabant bruisend. Zo wordt het voor zowel 
Brabanders als niet-Brabanders nog aantrekkelijker om hun  
weekend, midweek of vakantie door te brengen in het zuiden van  
ons land. 



Hulp nodig?
Heb je al een glansrijk idee waarmee je 
de leisure in Noord-Brabant een impuls 
geeft, maar ontbreekt een solide plan? 
Met ondersteuning van onze partners, 
waaronder Braventure, helpen we je 
verder en en stomen je klaar voor de 
aanvraag van een lening bij LOF Brabant.

Met een lening van LOF Brabant krijg je 
niet alleen de financiële middelen voor 
jouw initiatief, ook vooraanstaande 
organisaties en bedrijven staan achter de 
lening en daarmee achter jouw project.

Meer informatie: www.lofbrabant.nl
info@lofbrabant.nl  •  013 - 744 04 05


