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Veel ondernemers die werken aan bio-circulaire innovaties hebben op enig moment financiering nodig. 

Om op te schalen, kennis in te winnen, gespecialiseerde apparatuur in te zetten of om een product op de 

markt te brengen. Terwijl de risico’s relatief hoog zijn, vereist de opschaling van bio-circulaire innovaties 

vaak substantiële investeringen. Er is een enorm aanbod aan lokale, regionale, provinciale, landelijke en 

Europese subsidies. Elke regeling heeft zijn eigen focus en voorwaarden. Daarnaast is er financiering 

mogelijk via investeerders of banken. Het is voor een ondernemer haast ondoenlijk om dit doolhof te 

door gronden en de juiste keuze te maken. 

GREEN CHEMISTRY FINDING FINANCE biedt gemakkelijk en snel een overzicht 

van de opties inclusief voor- en nadelen en een helder advies:

• Voor welke subsidies komt mijn bedrijf in aanmerking?

• Aan welke subsidievoorwaarden moet ik voldoen?

• Zijn investeerders voor mij een aantrekkelijke optie?

• Wanneer is een lening een goede keus?

• Hoe kom ik te weten welke financiering het beste bij mij en mijn bedrijf past?

Op deze vragen en andere krijg je een antwoord. Onze financiële expert analyseert de activiteiten van je 

bedrijf en je financieringsbehoefte en komt met een uitgebreid en praktisch advies waar je direct mee aan 

de slag kunt. En als je wilt, kan hij je begeleiden bij de aanvraag, mocht je besluiten om direct financiering 

te willen regelen.

Investering: € 295,- ex btw. Daarvoor ontvang je:

✔ een uitgebreid op maat adviesrapport waar je direct mee aan de slag kunt

✔ een persoonlijke toelichting door onze financiële expert

✔ Een half jaar lidmaatschap van de Delta Community van de Circular Biobased 

Delta als netwerk member t.w.v. € 150. Promoot jouw bedrijf binnen een 

relevant netwerk met een groot bereik.

Vraag nu aan: 

www.greenchemistrycampus.com/findingfinance

GREEN CHEMISTRY CAMPUS: ACCELERATING BIOBASED BUSINESS

https://deltacommunity.nl

