
Onze menukaart voor 
Coöperatief bankieren

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Rabo Groenlening 
Gunstige voorwaarden voor specifieke verduur zaming 
o.a. het plaatsen van zonnepanelen, duurzaam 
bouwen of biologische landbouw.

Rabo Impactlening Duurzame Koplopers 
Gunstige voorwaarden voor bedrijven met een  
duurzaamheidskeurmerk of bedrijven die voorop  
lopen op het gebied van circulariteit.

Rabo Impactlening Zorg- & Onderwijssector
Gunstige voorwaarden voor bedrijven in de zorg- & 
onderwijssector die zich richten op transformatie van 
de zorg en/of verduurzaming van vastgoed.

EIF InnovFin Garantie 
Gunstige voorwaarden voor (duurzame) innovaties van 
bedrijven. 

Rabo Innovatielening 
Vroege fase financiering voor start-ups actief in  
digitalisering, verduurzaming of ontwikkelingen op het 
gebied van vitaliteit en gezondheid. 
 
Rabo Foundation
Gunstige voorwaarden voor sociaal ondernemen in 
Nederland en daarbuiten.

Maatwerk oplossingen 
Financiering voor de (complex) grootzakelijke markt 
waarbij de prijs voor de lening of krediet afhankelijk is 
van de duurzame prestaties van de onderneming i.e. 
Sustainability Linked Loan of SDG 12.3 lening.

Klimaatfonds voor de landbouw 
De focus ligt op projecten die gericht zijn op verduur-
zaming van de landbouw en het behoud van  
bio diversiteit.

Borgstellingskrediet Landbouw
Een garantielening van de overheid voor agrarische 
ondernemers voor o.a. verduurzaming en land- 
bouwinnovatie.

Money Meets Ideas
Platform waar innovatieve start-ups en investeerders 
elkaar ontmoeten.

Rabo Investments
Investeringen op maat voor innovatieve scale-ups.

Crowdfunding partnerships 
o.a. Collin Crowfund en One Planet Crowd  
International.

Verduurzamen vastgoed

Electrificatie mobiliteit

Energiebesparing 
Industrie

Zonnepanelen

Sociaal ondernemen

Circulair ondernemen

Innoveren in retail

Digitaliseren

Langer zelfstandig  
wonen

Biodiversiteit 

Voedselketen 

Carbon Bank

Rabo Duurzame  
Innovatieprijs

Financieringsproducten Programma’s

Meer informatie over onze maatschap pelijke 
impact vind je hier:

Onze impact  
in 2021

Maatschappelijke 
Impact 

Een overzicht van producten en  
hulpmiddelen gericht op duurzaam 
ondernemen, de energietransitie  
en banking4food.

Circulair Ondernemen Desk

Energietransitie Desk 

Food & Agri transitie desk

Start en Scale-up desk

Contact
Contact je lokale adviseur of 
bedrijvendesk of neem contact 
op met één van onze desks:

https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/alle-financieringsvormen/groene-lening/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/alle-financieringsvormen/impactlening/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/alle-financieringsvormen/impactlening/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/alle-financieringsvormen/zakelijke-lening-met-innovatiekorting/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/alle-financieringsvormen/rabo-innovatielening/
https://www.rabobank.nl/over-ons/rabofoundation/aanvraag-doen
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/raboenco/laat-je-inspireren/cooperatiefondernemen/ekoplaza-duurzaamheidslening/
https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210503-nationaal-groenfonds-rabobank-en-nwb-bank-bundelen-krachten-voor-klimaat-en-landbouw.html
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/bl
https://moneymeetsideas.nl
https://raboinvestments.com/nl/rabo-growth-capital/scale-ups/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/financieringen/crowdfunding
https://raboduurzaamvastgoed.nl/csr/app/rabobank/
https://raboelectric.nl
https://www.6-25.nl
https://www.6-25.nl
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/financieringen/zonnepanelen-zakelijk/actie-zonnepanelen
https://www.rabobank.nl/over-ons/rabofoundation/wie-we-zijn/sociaal-ondernemen
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/circular-economy/index.html
https://www.futurestorearnhem.nl
https://www.wijzijnkatapult.nl/digitale-werkplaatsen/
https://www.ikwoonleefzorg.nl
https://www.ikwoonleefzorg.nl
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/records/biodiversity/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/foodforward/index.html
https://www.rabobank.nl/en/about-us/carbon-bank
https://www.rabobank.nl/bedrijven/groei/duurzaam-ondernemen/rabo-duurzame-innovatieprijs
https://www.rabobank.nl/bedrijven/groei/duurzaam-ondernemen/rabo-duurzame-innovatieprijs
https://www.rabobank.com/nl/images/infographic-landelijk-2020-nl.pdf
mailto:circulair.ondernemen@rabobank.nl
mailto:energietransitie@rabobank.nl
mailto:food-agri%40rabobank.nl?subject=
https://www.rabobank.nl/bedrijven/startups-en-scale-ups
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