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Mondriaan Stichting en Restauratiefonds introduceren lening voor 

restauratie mobiel erfgoed  
 

 

De Mondriaan Stichting en Nationaal Restauratiefonds hebben een nieuwe 

ondersteuningsmogelijkheid voor de restauratie van voor Nederland belangrijk mobiel 

erfgoed: Mobiel Erfgoed Lening. Hieruit kunnen eigenaren van historische treinen, auto’s en 

vliegtuigen een lening aanvragen met een lage rente. In totaal is 1 miljoen euro beschikbaar. 

Er kan maximaal voor 75.000 euro per object geleend worden. Met deze Mobiel Erfgoed 

Lening willen de initiatiefnemers het behoud van erfgoedcollecties stimuleren. 

 

De belangstelling voor mobiel erfgoed neemt toe. Om de kwaliteit van dit bijzondere erfgoed te 

versterken en het operationeel en zichtbaar te houden, ondersteunt het Restauratiefonds de 

restauratie van deze vervoermiddelen. Eigenaren kunnen een lening met een lage rente 

aanvragen om aan zo’n object werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op duurzaam 

herstel en/of het terugbrengen in de oude staat. Het gaat hierbij om restauratiewerkzaamheden. 

Om in aanmerking te komen voor de Mobiel Erfgoed Lening moet er aan bepaalde 

voorwaarden worden voldaan; het object moet ingeschreven staan in het Nationaal Register 

Mobiel Erfgoed, in Nederland in gebruik of geproduceerd zijn en moet een bepaalde leeftijd 

hebben. Aanvragen voor het varend erfgoed worden niet ondersteund, omdat hiervoor een 

apart Fonds voor Varend Erfgoed bij het VSB fonds en het Restauratiefonds bestaat. 

 

Aanvragen moeten worden ingediend bij de Mondriaan Stichting voor een inhoudelijke 

beoordeling. Het Restauratiefonds beoordeelt de kredieten en verstrekt de lening. Uitgebreide 

informatie en aanvraagformulier kunt u vinden op www.mondriaanfoundation.nl of op 

www.restauratiefonds.nl 

 

 

 

Over Nationaal Restauratiefonds  

Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en 

subsidies uitbetaald aan eigenaren en beheerders van monumenten voor het restaureren en 

onderhouden van hun pand.  

 

Over Mondriaan Stichting 

De Mondriaan Stichting is een cultuurfonds dat bijzondere projecten voor beeldende kunst, 

vormgeving en cultureel erfgoed ondersteunt en stimuleert. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gitta Luiten, directeur Mondriaan Stichting, 

020 676 20 32, of met Pieter Baars, hoofd Communicatie en Strategie, Nationaal 

Restauratiefonds, 033 253 92 29. 
 

Afmelden persbericht: info@mondriaanfoundation.nl  


