
KHN SUBSIDIELOKET

Vind gratis subsidies voor de horeca via khn.nl/vindsubsidies 

Nederland kent duizenden subsidieregelingen 
voor het mkb. Ook voor horecaondernemers zijn er 
mogelijkheden op verschillende gebieden, zoals 
innovatie, scholing en duurzaamheid. Vooral de 
EIA voor energievriendelijke horeca-apparatuur 
is een veel aangevraagde subsidie. Op het gebied 
van scholing wordt er in 2020 een voor de horeca 
nieuwe aantrekkelijke subsidie opengesteld: de 
SLIM-regeling. In samenwerking met Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN) selecteerde onafhankelijk 
subsidieadviesbureau Vindsubsidies een aantal 
interessante subsidiekansen voor horecabedrijven.

Gratis KHN Subsidieloket
Er zijn duizenden lokale, regionale, nationale en 
Europese ondersteuningsmogelijkheden. Maar hoe vind 
je een subsidie die geschikt is voor jouw horecabedrijf? 
Om je daarbij te helpen heeft KHN samen met 
Vindsubsidies een subsidieloket ontwikkeld waarin je 
gratis kunt zoeken naar relevante subsidies. Heb je een 
subsidie gevonden, dan kan Vindsubsidies je helpen 
met de aanvraag.

Ga naar khn.nl/subsidies voor gratis registratie.

Subsidie tips voor jou

Energie Investeringsaftrek (EIA)
De EIA is bedoeld voor investeringen en 
energievriendelijke onderdelen en bedrijfsmiddelen die 
voorkomen op de energielijst. De extra belastingaftrek 
op de fiscale winst waar je met de EIA recht op hebt, 
bedraagt 45% van het investeringsbedrag. Je kunt nog 
tot 3 maanden na de opdrachtverstrekking subsidie 
aanvragen. Voorbeelden van energiezuinige EIA-
investeringen: koel- en vriesinstallaties, ledverlichting, 
vaatwassers, afzuigsystemen, kook- en inductieplaten, 
isolatie, ventilatoren en frituurapparatuur.

WBSO voor innovatie
Voor horecagerelateerde innovaties (ontwikkeling 
nieuwe technologieën en producten) kan Wet 
Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk worden 
ingezet. De WBSO biedt een vergoeding van 32% voor 
de gemaakte loon- en materiaalkosten.

SLIM
De Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen 
(SLIM) in mkb-ondernemingen en grootbedrijven in de 
landbouw-, horeca- of recreatiesector heeft subsidie 
in kas voor scholingsplannen, loopbaanadviezen en 
praktijkleerplaatsen. Per onderneming kan bijna 
€ 25.000 subsidie worden aangevraagd.

SDE+
In het voorjaar van 2020 is er een laatste openstelling 
van de SDE+ subsidieregeling voor het produceren van 
duurzame energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen.

Provinciale subsidies
Ook op provinciaal niveau zijn er subsidiemogelijkheden 
voor investeringen door bedrijven in de horeca 
en recreatieve sector. Ook deze vind je in het KHN 
Subsidieloket. Gratis te raadplegen voor leden.

Kijk op khn.nl/vindsubsidies


