Ondernemers die u voorgingen
	Mevrouw Zwaan, eigenaresse van drie
aaneengeschakelde panden aan de Hoogstraat:

“Dankzij het SMB waren wij in de gelegenheid om onze winkelpanden aan de Hoogstraat grondig te renoveren. Het SMB biedt
handige formats om een subsidieaanvraag
in te dienen. Ook wikkelt zij de aanvragen
snel en deskundig af. We zijn dan ook erg
tevreden over de werkwijze van het SMB en
trots op het bereikte eindresultaat”.

De heer Minnen, eigenaar van de bedrijfsruimtes
aan de Ruysdaelhof:

“De gerenoveerde bedrijfsruimtes aan de
Ruysdaelhof hebben een eigentijdse
uitstraling gekregen, mede mogelijk
gemaakt door SMB. Een mooie opsteker
voor de buurt.”

Kijk...

 Panden die met een subsidie van het
SMB Investeringsfonds zijn
verbouwd, herkent u in Eindhoven
aan deze sticker.

...daar knap je van op!

Contact
U kunt ons bereiken op de volgende manieren:
Operationeel management
SMB Investeringsfonds
Postbus 90102
5200 MA ’s-Hertogenbosch

073 – 7000 349
info@smbeindhoven.nl
www.smbeindhoven.nl

facebook.com/smbinvesteringsfonds
twitter.com/SMBfonds

	De heer de Vocht van Bakkerij Godfried de Vocht
aan de Heezerweg:

	De heer de Jong van Tour de Ville Fietskoeriers aan
de Hallenweg:

“Door de toegankelijke subsidieregeling van het
SMB Investeringsfonds, kregen wij de mogelijkheid om de panden volledig op te knappen.”

“Met behulp van de SMB-subsidie is mijn fiets–
koeriersbedrijf opgeknapt en is de representatie
naar zowel klanten als de buurt sterk verbeterd.”

	De heer Erarslan van Shisha Master
aan de Woenselse Markt:

De heer Swinkels van Glascentrale Swinkels
aan de Willem Rosestraat:

“Wij zijn blij dat we gebruik hebben kunnen
maken van de subsidieregeling van het SMB
Investeringsfonds. De communicatie met
SMB verliep vlot en persoonlijk.”

“De procedure rondom onze aanvraag verliep
vlot, mede door het persoonlijke en prettige
contact met SMB”.

Het SMB Investeringsfonds: daar knap je van op!
De Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting
(SMB) wil een bijdrage leveren aan de versterking en
verbreding van de economische structuur en daarmee
aan het vestigingsklimaat voor MKB-ondernemers
binnen de gemeente Eindhoven. Om dit te bereiken,
stelt SMB een bijdrage beschikbaar voor investe
ringen die bijdragen aan een verbeterde uitstraling
van de huisvesting van MKB-ondernemers.
De stichting geeft daarmee een impuls aan winkel
gebieden en (binnenwijkse) bedrijfsterreinen.
Gebieden in de stad die op economisch vlak
kwetsbaar zijn, staan centraal. Daardoor blijven
ze bestaan en behouden ze hun maatschappelijke
functie binnen de wijk waar ze gevestigd zijn.
Ook de werkgelegenheid die de bedrijven bieden,
blijft op deze wijze behouden.

SMB stimuleert ondernemers hun bedrijfspand op
te knappen. Een opgeknapt pand levert meerwaarde
op voor een bedrijf, maar ook voor de buurt waar
het bedrijf gevestigd is. Kortom: voordelig voor u
en voor uw omgeving. Bent u eigenaar of huurder
van een winkel of bedrijfspand in Eindhoven?
En wilt u uw zaak verbouwen, herinrichten of zelfs
op een andere locatie voortzetten? Dan komt u
wellicht in aanmerking voor subsidie uit het
SMB Investeringsfonds.
De stichting is een initiatief van de gemeente
Eindhoven en de Federatie Ondernemersverenigingen Eindhoven, maar opereert onafhankelijk van
beide organisaties. Het bestuur van SMB wordt
ondersteund door een operationeel management.

De mogelijkheden van het SMB Investeringsfonds
Het SMB Investeringsfonds is beschikbaar voor
ondernemers gevestigd in buurtwinkelcentra/-strips
en (binnenwijkse) bedrijventerreinen in Eindhoven.
Op onze website – www.smbeindhoven.nl – staat
een kaart met de locaties waar SMB wil investeren.
Bij twijfel over de locatie kunt u contact opnemen
met het operationeel management.
De verbouwingskosten die u maakt, kunnen voor
een subsidie in aanmerking komen.
Daarbij gaat het om investeringskosten die bijdragen
aan het verbeteren van de uitstraling van het pand.

SMB juicht samenwerking tussen ondernemers toe.
Een grote opknapbeurt waarbij alle bedrijfspanden
worden aangepakt, zorgt voor een veel groter effect
dan een individuele aanpak.

Subsidie aanvragen in drie stappen
1. A4-aanvraag
Zonder rompslomp en snel weten of u subsidie
kunt krijgen? Bekijk dan de checklist subsidie op
onze website en vul het subsidieaanvraagformulier
in. Wij laten u zo spoedig mogelijk weten of u voor
een bijdrage in aanmerking komt.

2. Definitieve aanvraag
Uw A4-aanvraag beschouwen we als een voorlopige
aanvraag. Wanneer uw A4-aanvraag positief wordt
beoordeeld, kunt u een definitieve aanvraag
indienen. U levert bij ons dan (een kopie van) de
volgende documenten aan:
-	Nadere toelichting en planning van de uit te
voeren werkzaamheden;
-	Kostenbegroting onderbouwd met offertes
inclusief financieringsplan;
-	Meest recente jaarrekening of startbalans
(bij een startende onderneming);
-	Recent uittreksel Kamer van Koophandel;
-	Bewijs tenaamstelling bankrekeningnummer;
-	Besluit bouwvergunning.
Per aanvraag zullen we aangeven welke
documenten we exact nodig hebben.

Om voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking
te komen, moet de totale investering minimaal
� 4.000,- bedragen. De hoogte van de subsidie
varieert van 25% tot 50% van de totale kosten.
De maximale subsidie uit het SMB Investeringsfonds
bedraagt � 50.000,- per pand.
Ontdek snel of u in aanmerking komt voor subsidie!
Kijk op: www.smbeindhoven.nl

Wij lichten de voorwaarden voor een definitieve
aanvraag graag toe en komen indien u dit wenst
bij u op bezoek voor uitleg. Indien uw definitieve
aanvraag positief wordt beoordeeld, ontvangt u
een brief waarin de subsidie wordt toegekend.

3. Eindafrekening
Als alle werkzaamheden afgerond zijn en u alle kosten
betaald heeft, dient u bij ons een eindafrekening in.
De eindafrekening bestaat uit een korte beschrijving
van de verrichte werkzaamheden, enkele foto’s van
de situatie achteraf en (een kopie van) alle facturen
met bijbehorende betaalbewijzen. Na beoordeling
van de eindafrekening wordt op basis van de
daadwerkelijk gerealiseerde kosten de subsidie
uitbetaald tot een maximum van het toegekende
subsidiebedrag. In principe keert SMB geen
voorschotten en tussentijdse betalingen uit.
Uw aanvraag of eindafrekening wordt zo spoedig
mogelijk behandeld door het bestuur. Het bestuur
komt elke maand bijeen.

