
Persbericht 
 
Eindhoven, 8 november 2010 
 
SMB Investeringsfonds subsidieert opknappen van panden in Eindhoven 
 
Ondernemers in Eindhoven kunnen via het SMB Investeringsfonds subsidie ontvangen voor het 
opknappen van hun pand. Daar knapt het pand van op, maar ook de buurt waar de ondernemer is 
gevestigd. Op die manier wil de Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting (SMB) de economie 
en leefbaarheid in Eindhovense wijken stimuleren. Ondernemers kunnen via de A4-service die het 
fonds biedt snel en zonder rompslomp ontdekken of ze voor subsidie in aanmerking komen.  
 
SMB verstrekt subsidies aan pandeigenaren of huurders die een investering in hun pand doen. Het 
opknappen van bedrijfs- of winkelpanden heeft een positief effect op de winkelstrip of het 
bedrijventerrein waar de ondernemer is gevestigd. Zo profiteert ook de buurt van de onderneming mee. 
Samenwerking tussen ondernemers wordt gestimuleerd. 
 
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 15% tot 50% van de totale kosten. De 
maximale subsidie uit het SMB Investeringsfonds is € 50.000,-. 
 
Met de zogenaamde A4-service biedt SMB ondernemers de mogelijkheid om door invullen van een 
beknopt A4-formulier te ontdekken of ze in aanmerking komen voor subsidie. Op de website van SMB, 
www.smbeindhoven.nl, is meer informatie over het SMB Investeringsfonds te vinden.  
 
Over SMB 
De Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting is een initiatief van de gemeente Eindhoven en de 
Kamer van Koophandel. SMB wil een structurele rol vervullen bij de aanpak van de problematiek 
rondom winkelstrips en binnenwijkse bedrijventerreinen. SMB wil dit doen door rechtstreeks bij te 
dragen aan de versterking en verbreding van de economische structuur. Via het SMB 
Investeringsfonds investeert de stichting in het opknappen van panden in winkelstrips en kleinschalige 
bedrijventerreinen in de gemeente Eindhoven. 
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Noot voor de redactie: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter-Jan van Steenbergen, operationeel manager, 
06-517 93 175 of peterjanvansteenbergen@smbeindhoven.nl 
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