
FACTSHEET: Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant 

  
 

 Openstelling loket: continu 

 Deadline voor indienen: 12 december 2018, 15 april 2019 en 11 september 2019 (17.00 uur) 

 Looptijd fonds: maximaal 10 jaar, geopend sinds 18 september 2017 

 Totaal beschikbare middelen voor 10-jarige fondsperiode: € 6.589.000 (incl. fondsmanagement) 

 Beschikbare financiering: marktconforme leningen van € 75.000 - € 400.000  

 Grootte lening: maximaal 50% van de totale begroting van het projectplan 

 Maximale projectduur: 2 jaar 

 Maximale aflossingsperiode: 7 jaar 
 

Doel 
Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant) verstrekt marktconforme leningen aan 
ondernemers met een innovatief, kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector. 
Zo stimuleert het LOF Brabant de ontwikkeling van nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel 
structureel meer bezoekers van verder weg naar de provincie te trekken. Meer bezoekers die langer 
blijven en meer besteden betekent meer inkomsten en groei van de werkgelegenheid. Binnen de 
vrijetijdssector zelf, maar ook in aanverwante sectoren.  
 
Voorwaarden 
Alle voorwaarden staan in de investeringsstrategie en het investeringsreglement genoemd. Het project 
dient te worden uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant en het te ontwikkelen vrijetijdsaanbod te 
verbinden aan één of meer van de kernleisure-thema’s (“Brabantse meesters en erfgoed,” “Design en 
innovatie” en “Attractieparken en evenementen”). Hiernaast dient het project rekening te houden met 
trends in de toerismesector, zoals urban tourism, experience tourism en slow tourism.  
 
Financiering 
Het LOF Brabant wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, de regio’s Midpoint Brabant, 
Metropoolregio Eindhoven, AgriFood Capital en Regio West-Brabant en toonaangevende bedrijven in 
de vrijetijdssector zoals de Efteling en Libéma en is daarmee een Brabant-breed gedragen fonds. 
 
Voor wie?  
Aanvragers zijn bedrijven van binnen of buiten de provincie Noord-Brabant. Overheden en 
kennisinstellingen kunnen geen aanvrager zijn, maar wel partner van aanvragende bedrijven. 
Semipublieke instellingen in de culturele/vrijetijdsector (bibliotheken, musea etc.) kunnen een 
aanvraag indienen, voor zover hun aanvraag niet al via het Brabant C-fonds  te financieren is. 
 
Voorbeeldprojecten 
Projecten die een lening uit het LOF Brabant ontvangen staan op de website. 

 
Indienen aanvraag 
Om in aanmerking te komen voor een lening, dient een aanvraag digitaal te worden ingediend via het 
webportaal. De formats voor de aanvraag staan op de website. 
 
Meer informatie 
Zie www.lofbrabant.nl, of neem contact op met scout Joost Melis. Hij is per e-mail bereikbaar via 
info@lofbrabant.nl of telefonisch via 013 747 0003 / 06 82 57 8506. 
 
Deze factsheet is een samenvatting waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 

https://www.stimulus.nl/lofbrabant/wp-content/uploads/sites/9/2017/03/4a1.-Geactualiseerde-Investeringsstrategie.pdf
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